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Managementsamenvatting 
 

Factoren van invloed op het voorschrijfbeleid van artsen en het afleverbeleid 

van apothekers 
 

Actieve inkoop van zorg op kwaliteit en kosten wordt inmiddels door velen gezien als een kerntaak 

binnen zorgstelsels. In de basisverzekering worden verzekeraars, binnen de kaders van wet- en 

regelgeving, geacht om ten behoeve van hun verzekerden afspraken met aanbieders te maken over 

(de voorwaarden van) de te leveren zorg. Ze moeten letten op condities zoals volume, prijs en 

kwaliteit. Het idee is dat verzekeraars kwalitatief goede zorg tegen concurrerende prijzen 

contracteren. In de farmacie hebben verzekeraars hun beleid ‘aangescherpt’ en zijn er prikkels 

geïntroduceerd gericht op kostenreductie, met budgettaire druk als gevolg. Een mogelijk gevolg van 

deze maatregelen kan zijn dat het voorschrijfbeleid van de arts in de spreekkamer hierdoor wordt 

beïnvloed, met andere woorden dat de balans tussen prijs en volume enerzijds en kwaliteit 

anderzijds onder druk komt te staan.  

 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft aan IQ healthcare, Radboudumc, als onafhankelijk  

wetenschappelijk onderzoekscentrum  gevraagd om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn 

op het voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en apothekers en daarbinnen met name de rol van de 

zorgverzekeraar te belichten.   

 

 

Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen wat de praktijkervaringen zijn van 

beroepsbeoefenaren met de invloed van zorgverzekeraars op het voorschrijfbeleid van artsen en op 

het afleverbeleid van apothekers in de intramurale en extramurale zorg.  

 

Onderzoeksvragen:  

 Welke beleidsontwikkelingen, maatregelen en trends zijn van belang voor het 

voorschrijfbeleid van artsen en het afleverbeleid van apothekers? 

 Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van huisartsen en het afleverbeleid van 

apothekers in de eerste lijn en van medisch specialisten en ziekenhuisapothekers in de 

tweede lijn? 

 Wat zijn de concrete ervaringen van huisartsen, medisch specialisten en apothekers met een 

mogelijke invloed van de zorgverzekeraar op hun voorschrijf- en afleverbeleid? 

 Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt dit door 

betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten?  

 Welke ervaringen met voorschrijfgedrag en afleverbeleid hebben zorgverzekeraars bij hun 

inkoopafspraken met beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen? 

 

 

Methode 

We hebben allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. Deze had als doel drie vragen te 

beantwoorden: (1) welke beleidsontwikkelingen, maatregelen en trends zijn van belang voor 
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voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en apothekers?; (2) welke factoren beïnvloeden het 

voorschrijfgedrag van huisartsen en het afleverbeleid van apothekers in de extramurale zorg en van 

medisch specialisten en apothekers in de intramurale zorg?; en (3) Welke rol spelen inkoopafspraken 

bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt dit door betrokkenen ervaren?  

 

Er heeft een verkenning van de literatuur plaatsgevonden, waarbij in de medische literatuurdatabase 

Medline gezocht is op wetenschappelijke artikelen over beïnvloedende factoren op het 

voorschrijfbeleid van artsen en het afleverbeleid van apothekers. Ter aanvulling op de inventarisatie 

van de wetenschappelijke literatuur hebben wij ook een inventarisatie gemaakt van rapporten en 

niet-wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeken (zogenoemde grijze literatuur) om de 

Nederlandse context beter in kaart te brengen. 

 

Vervolgens zijn interviews gehouden met betrokken actoren om belemmerende en bevorderende 

factoren te identificeren die het voorschrijf- en afleverbeleid van geneesmiddelen beïnvloeden. We 

hebben daarbij specifiek de mogelijke invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en 

afleverbeleid onderzocht. De interviews zijn in twee ronden uitgevoerd. De eerste ronde had een 

brede scope waarin we verkenden welke factoren in het algemeen een rol spelen. In de tweede 

ronde hebben we focus aangebracht door meer specifiek naar belemmerende en bevorderende 

factoren te kijken op basis van specifieke casuïstiek: (1) doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 

in de extramurale zorg en (2) dure oncologische middelen in de intramurale zorg.  

 

Bij het analyseren van de literatuur en de interviews hebben we gekeken naar de invloed van de 

zorgverzekeraars op 1) het microniveau (directe invloed op artsen of apothekers), 2) het mesoniveau 

(invloed via (directies van) zorginstellingen) en 3) het macroniveau (de invloed op systeemniveau via 

regionaal en landelijk beleid). 

 

We hanteerden een onderzoeksmethode die zich vooral richt op het boven tafel krijgen van alle 

mogelijke inperkingen op het voorschrijfgedrag (interne validatie middels een case study naar 

zorginkoop van geneesmiddelen). We onderzochten niet in hoeverre deze gevonden inperkingen 

vervolgens ook werkelijk voorkomen. Het is wel aannemelijk dat alle door ons gevonden inperkingen 

in meer of mindere mate voorkomen. Maar voor de precieze omvang daarvan zijn andere methoden 

– en dus vervolgonderzoek – noodzakelijk (representatieve vragenlijsten met voldoende respons 

en/of kwantitatieve analyses op basis van voorschrijfdata). 

 

 

Resultaten 

 

Beleidsontwikkelingen: vertraging uitgavengroei geneesmiddelen  

Met de stelselherziening in 2006 werd het contracteren van het zorgvolume en van de prijzen de 

primaire verantwoordelijkheid van concurrerende verzekeraars, die daarin een integrale afweging 

dienen te maken tussen het belang van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Zowel 

aanbieders als zorgverzekeraars werden ‘risico’dragers.  
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Zowel regulering door de overheid als marktgerichte hervormingen op het gebied van 

geneesmiddelenbeleid hebben in de afgelopen 25 jaar bijgedragen aan lagere kostenstijgingen voor 

geneesmiddelen. 

 

Voor de inkoopmarkt van geneesmiddelen is het van belang om onderscheid te maken tussen 

extramurale- en intramurale farmaceutische zorg. In de extramurale zorg worden geneesmiddelen 

aan een lijst toegevoegd op basis van een positieve beoordeling van de relatieve effectiviteit en van 

de kosteneffectiviteit door Zorginstituut Nederland. Geneesmiddelen die binnen het ziekenhuis 

worden verstrekt, stromen automatisch het verzekerde basispakket in tenzij ze tijdelijk geblokkeerd 

worden via de zogenoemde pakketsluis. De pakketsluis is bedoeld om voor zeer dure 

geneesmiddelen landelijke prijsafspraken te kunnen maken. Tijdens de sluisperiode onderhandelt de 

overheid met producenten over een korting op hun vraagprijs. De minister van VWS beslist over 

eventuele definitieve uitsluitingen voor het basispakket, op advies van Zorginstituut Nederland.  

 

Geneesmiddelen waren de eerste sector waarin verzekeraars volledig risicodragend zijn gemaakt en 

de inkoop van extramurale geneesmiddelen is mede daardoor de laatste tien jaar veranderd.  

Belangrijke aanscherping van het inkoopbeleid betreft de invoering van het preferentiebeleid, 

waarbij in de regel enkel een (goedkoop) voorkeursmiddel wordt gefinancierd. Daarnaast wordt 

gebruik gemaakt van laagste prijsgaranties waarbij niet meer dan een vaste laagste prijs wordt 

vergoed voor geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen. Een andere vorm van prijsgarantie is 

het IDEA-model/pakjesmodel, waarbij een gemiddelde prijs voor het cluster van geneesmiddelen 

wordt gehanteerd.  In de praktijk hebben deze maatregelende prijsstelling van generieke middelen 

sterk verlaagd. De totale kosten voor receptgeneesmiddelen zijn de laatste 10 jaar relatief stabiel 

gebleven, terwijl de totale kosten van de gezondheidszorg fors gestegen zijn. 

 

In 2012 is een nieuw bekostigingssysteem geïntroduceerd in de farmaceutische zorg. Verbetering van 

de zorg aan de patiënt en meer ruimte en stimulans voor innovatie in de apotheek waren beoogde 

resultaten: prestatiebekostiging in de farmaceutische zorg, vrije tarieven voor zorgverlening en vrije 

prijzen. In 2014 stelde de NZa dat financiële aspecten nog dominant waren in de zorginkoop van 

geneesmiddelen. In 2012 heeft de overheid ook een start gemaakt met de zogenoemde 

overheveling, het stapsgewijs onderbrengen van dure extramurale geneesmiddelen uit het GVS 

onder de medisch specialistische zorg. De minister van VWS heeft in 2014 een pas op de plaats 

gemaakt met het overhevelen. Overwegingen hierbij waren knelpunten rondom 

medicatieoverdracht en vermeende signalen van onderbehandeling als gevolg van krappe budgetten. 

 

In de intramurale zorg geldt sinds 2012 géén vaste bekostiging meer voor de netto inkoopkosten van 

de dure geneesmiddelen op basis van nacalculatie. Wel zijn er add-on declaraties gekomen voor de 

meeste dure geneesmiddelen.  Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten voor steeds meer van deze 

dure middelen onderhandelen over de prijs, inzet en het aantal behandelingen. En ze lopen daarover 

een volledig bedrijfsrisico. Ook hoeven zorgverzekeraars deze behandelingen niet meer bij elk 

ziekenhuis in te kopen (selectieve inkoop).  

 

Literatuuronderzoek: de spreekkamer is geen eiland, de context doet ertoe  

Op microniveau bestaat er een scala aan factoren die het voorschrijfbeleid van artsen en apothekers 

lijken te beïnvloeden. Op basis van het literatuuronderzoek waarbij 15 overzichtsstudies zijn 
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geraadpleegd lijken effectiviteit en veiligheid van de medicatie de belangrijkste factoren. Andere 

genoemde factoren in de literatuur zijn: eigenschappen van de zorgverlener, van de patiënt en van 

de medicatie (verpakkingsvorm etc.); invloed van collega’s, medisch specialisten, opleiders; 

beleidsafspraken; de farmaceutische industrie. De rol van de zorgverzekeraar komt in de literatuur 

op microniveau niet naar voren als belangrijke beïnvloedende factor.  

  

Op het macroniveau komt de invloed van de zorgverzekeraar wel degelijk in de literatuur naar voren. 

Zo zijn er verschillende studies die het beleid van de zorgverzekeraar relateren aan de afname van 

geneesmiddelengebruik per patiënt, de toename van het gebruik van generieke middelen en de 

lagere totale kosten van geneesmiddelen. De invloed van het specifieke inkoopbeleid van de 

zorgverzekeraar op zorguitkomsten en op het zorggebruik is echter niet vaak onderzocht. Er is 

beperkte evidentie uit de literatuur dat financiële incentives in de zin van budget caps en budget 

targets van verzekeraars aan voorschrijvers mogelijk bijdragen aan lager geneesmiddelengebruik van 

patiënten. Er lijkt een associatie te bestaan tussen eigen betalingen van de patiënt en een grotere 

medicatie-ontrouw.  

 

Uit de grijze literatuur komt naar voren dat zorgverzekeraars bij geneesmiddeleninkoop een relatief 

sterke machtspositie lijken te hebben. Middels o.a. het preferentiebeleid heeft dit de laatste jaren 

tot een maatschappelijke besparing op geneesmiddelen geleid. Geneesmiddelentekorten (als gevolg 

van het preferentiebeleid) kunnen in specifieke gevallen een bedreiging vormen voor de 

toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Bij gebruikers van longgeneesmiddelen en van hart- en 

vaatgeneesmiddelen zijn er verbanden tussen het wisselen van medicatie als gevolg van het 

preferentiebeleid en patiëntervaringen ten aanzien van medicatie, zorg en gezondheid. Patiënten die 

zijn gewisseld van deze geneesmiddelen ervaren meer problemen met praktisch gebruik, 

bijwerkingen en therapietrouw. In de oncologische zorg is de laatste jaren toenemende zorg over de 

komst van dure intramurale geneesmiddelen die een bedreiging vormen voor de toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de zorg. Om knelpunten te kunnen signaleren wordt patiënten geadviseerd 

contact op te nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.    

 

 

Extramurale zorg: intensieve bemoeienis met de ‘prijs’ en via preferentiebeleid het afgeleverde 

middel, maar niet met de spreekkamer; kwaliteit secundair in de inkoop 

Ons onderzoek duidt erop dat verzekeraars niet op de stoel van de arts gaan zitten, maar op 

onderdelen wel degelijk sturen op vooral de laagst mogelijke kosten. Hun aandacht voor kwaliteit bij 

de inkoop lijkt beperkt, hoewel er incidenteel wel wordt geëxperimenteerd.  

 

Het speelveld 

Individuele huisartsen en apothekers worden bij de onderhandeling met de verzekeraars meestal 

vertegenwoordigd door een tussenpartij op regioniveau. Contracten worden merendeels voor één 

jaar afgesproken, alhoewel er enkele apotheken zijn met een tweejarig contract. Door de meeste 

verzekeraars worden contracten gesloten op basis van drie pijlers: kosten, kwaliteit en 

patiënttevredenheid. In de praktijk is de ervaring van huisartsen en apothekers echter dat de kosten 

verreweg het meest belangrijk zijn voor zorgverzekeraars bij de inkoop van geneesmiddelen. 
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Factoren die het voorschrijf- en afleverbeleid beïnvloeden 

Vakinhoudelijke overwegingen – welk middel past het best bij de betreffende patiënt – spelen de 

belangrijkste rol bij het voorschrijven van geneesmiddelen, hoewel de speelruimte van huisarts en 

apotheker beperkt is door het preferentie- en laagste prijsgarantiebeleid. Patiëntvoorkeuren, 

bijwerkingen en lokale verschillen spelen daarnaast ook een rol. De apotheek kijkt binnen de 

beschikbare speelruimte ook nog naar zaken als gebruiksvriendelijkheid van de verpakking, het 

uiterlijk van het middel en de verpakking, de continuïteit en de kwaliteit van leveringen en naar de 

betrouwbaarheid van de fabrikant in het geval van generieke geneesmiddelen.   

 

De huisarts kiest meestal middelen die in NHG-standaarden worden aanbevolen, mede vanuit de 

wetenschap dat kosten daarbij ook in de afweging worden meegenomen. De conclusie is dan ook dat 

de kosten op de een of andere manier (impliciet) worden betrokken bij de verstrekking van een 

geneesmiddel. Doordat de NHG-standaarden periodiek worden bijgesteld, bestaat de kans dat de 

nieuwste middelen met een betere kosten-effecticiteit (nog) niet worden aanbevolen in bestaande 

NHG-standaarden en dus tijdelijk niet of minder worden voorgeschreven. Daarmee zouden 

innovaties kunnen worden belemmerd. Echter, de huisartsen gaven duidelijk aan dat ze veelal 

conservatief (willen) voorschrijven en hebben dit niet als knelpunt benoemd. 

 

Invloed van de verzekeraar 

De huisarts ervaart desgevraagd zelf weinig directe invloed van het preferentiebeleid. Zij schrijven 

meestal op stofnaam (generiek) voor. De apotheker bepaalt in de praktijk welk merk wordt 

afgeleverd; en dat wordt feitelijk grotendeels bepaald door het preferentiebeleid van de 

zorgverzekeraar. Apothekers voelen zich door dit preferentiebeleid wel degelijk beperkt in hun 

professionele rol om (samen met de patiënt) te bepalen welk middel het beste ‘past’. De patiënt 

komt soms in de ‘problemen’ als hij toch moet bijbetalen omdat het goedkoopste middel minder 

geschikt wordt gevonden. De apotheker ervaart verder ‘problemen’ met de administratieve lasten als 

gevolg van gedetailleerde controle door de zorgverzekeraar. De invloed van de verzekeraar lijkt 

derhalve meer te lopen via de openbare apotheek dan rechtsreeks via de huisarts. 

 

Inkoopafspraken 

Het preferentiebeleid en laagste prijsgarantie hebben tot grote besparingen geleid. Echter, op dit 

moment bestaat bij zowel sommige geïnterviewde huisartsen als apothekers het idee dat het 

‘dubbeltjeswerk’ is geworden. De vraag is of er niet met andere manieren meer ‘winst’ valt te 

behalen, bijvoorbeeld een laagste prijsgarantie met enige bandbreedte geeft net wat meer 

bewegingsruimte voor persoonsgeoriënteerde zorg en is daarom prettiger voor zowel 

zorgprofessionals als patiënten. De meeste van de door ons ondervraagde huisartsen en apothekers 

accepteren de rol van de zorgverzekeraar om bij de inkoop van geneesmiddelen naar de kosten te 

kijken, maar vinden tegelijkertijd dat er nu te weinig aandacht is voor kwaliteit en professionele 

vrijheid. 

 

Ervaringen van zorgverzekeraars zelf 

 De zorgverzekeraar ervaart weerstand bij huisartsen die vinden dat de verzekeraar teveel op zijn 

‘stoel’ komt te zitten als de verzekeraar zich met inhoudelijke afwegingen bemoeit. De bevraagde 
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zorgverzekeraars geven echter aan daartoe helemaal niet de intentie te hebben. Er is een selecte 

groep van huisartsen die tegen de prestatiemodules is. 

 

Doelmatig voorschrijven 

Doelmatig voorschrijven en afleveren staat al enige jaren op de agenda in het voorschrijf- en 

afleverbeleid van huisartsen en apothekers. De huisarts geeft echter aan dat de prestatiebeloning -  

de mate waarin een huisarts scoort op indicatoren met betrekking tot de verhouding in het 

voorschrijven op stofnaam versus specialité: hoe hoger de scrore, hoe hoger de beloning door de 

zorgverzekeraar - weinig of geen directe invloed heeft op zijn voorschrijfgedrag. Het voelt meer als 

een meevaller achteraf als hij goed heeft gescoord. Een enkele apotheker maakt gebruik van een 

dashboard waarop scores van kwaliteitsindicatoren worden bijgehouden, maar andere apotheken 

maken daar weer geen gebruik van. Een enkele verzekeraar heeft twijfels bij het huidige 

beloningssysteem en kijkt naar alternatieven om beloningen beter te laten bijdragen aan de 

motivatie van professionals om bewust en gericht aan de slag te gaan met verbeteringen in het 

voorschrijfgedrag. 

 

 

Intramurale zorg: selectieve inkoop van dure geneesmiddelen en toenemende zorgen over prijzen 

en budgetten; kwaliteit secundair in de inkoop   

Ons onderzoek laat zien dat de jaarlijkse inkoop van geneesmiddelen door verzekeraars in de 

intramurale zorg sterk bepaald wordt door budgetplafonds. Kwaliteit lijkt een geringe rol te spelen in 

het contracteerbeleid.  

 

Het speelveld 

De jaarlijkse onderhandeling met zorgverzekeraars biedt weinig ruimte, althans dat geven de door 

ons bevraagde zorgverkopers van de ziekenhuizen aan. De ruimte voor onderhandeling is gebaseerd 

op het budgetplafond van het voorgaande jaar plus de ruimte binnen hoofdlijnenakkoord en dat is de 

facto niet meer dan één of twee procent. Op DBC-niveau (en de daarin opgenomen geneesmiddelen) 

vinden nauwelijks inkoopverschuivingen plaats, behalve als dit een specifiek speerpunt is van het 

beleid van de zorgverzekeraar. Onderhandeling vindt voornamelijk plaats over add-on 

geneesmiddelen die deels worden verrekend via nacalculatie. Kwaliteit lijkt een geringe rol te spelen 

in het contracteerbeleid. 

 

Binnen het ziekenhuis zelf wordt op basis van wensen van afdelingen wel degelijk met middelen 

geschoven – voor bijvoorbeeld volume-uitbreiding. In dat geval wordt gekeken of er 

budgetverschuivingen mogelijk zijn. Hierdoor kan men toch een eigen beleid voeren op het terrein 

van de kwaliteit van zorg.  

 

Factoren die het voorschrijf- en afleverbeleid beïnvloeden 

De geïnterviewde medisch specialisten laten hun keuze voor het voorschrijven voornamelijk 

afhangen van vakinhoudelijke afwegingen en van patiëntvoorkeuren: welk geneesmiddel past het 

best bij de patiënt. Desgevraagd wegen de medisch specialisten de kosten mee bij de keuze voor 

geneesmiddelen. Indien verschillende vergelijkbare alternatieven voorhanden zijn, dan kiest de 

medisch specialist voor het goedkoopste middel.  
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Invloed van de zorgverzekeraar 

Net als bij de extramurale zorg heeft de verzekeraar geen directe invloed op het voorschrijf- en 

afleverbeleid op individueel patiëntniveau. De medisch specialisten hebben, zeggen zij, voldoende 

ruimte om tot een eigen keuze van geneesmiddelen te komen en worden daarin niet direct beperkt 

door de verzekeraar. Wel zien de geïnterviewden substantiële knelpunten op meso- en macroniveau.  

Als voorbeeld geldt het experiment van een verzekeraar om het aantal voor te schrijven inhalatoren 

voor mensen met COPD te beperken. De keuze voor die beperking wordt in de ervaring van de 

geïnterviewde specialist teveel gestuurd door kosten en niet door kwaliteit. Kosten mogen wel een 

rol spelen, maar kwaliteit moet voorop blijven staan. Als het experiment landelijk wordt uitgerold, 

dan voorziet deze medisch specialist grote problemen. 

 

Het ziekenhuis ervaart momenteel druk van de zorgverzekeraar om in (te) hoog tempo over te 

stappen van biological naar biosimilar. Op landelijk niveau zien medisch specialisten grote problemen 

ontstaan bij de toekomstige betaalbaarheid van oncologische geneesmiddelen. Uit de interviews 

komt naar voren dat er signalen zijn dat patiënten niet de beste zorg krijgen, omdat sommige 

ziekenhuizen geneesmiddelen niet vergoed krijgen, die ze wel zouden willen voorschrijven.   

 

Sommige geïnterviewde medisch specialisten zien risico’s in een mogelijke bemoeienis van de 

zorgverzekeraar met het voorschrijfbeleid op microniveau. Als verzekeraar en ziekenhuis meer gaan 

samenwerken bij de inkoop van geneesmiddelen, dan bestaat het risico dat de verzekeraar meer ‘op 

de stoel’ van de medisch specialist gaat zitten. Ziekenhuizen zien toegenomen administratieve lasten 

rondom de inkoop en voorschrijven van geneesmiddelen als een groot probleem. De verzekeraar 

vraagt gedetailleerde inzage in de boekhouding en heeft soms de neiging zich te bemoeien met 

governance aspecten, zoals samenstelling, werkwijze en vergaderfrequentie van de 

geneesmiddelencommissie van het ziekenhuis. 

 

Inkoopafspraken 

Voorwaarde van de verzekeraar bij de nacalculatie afspraken voor dure geneesmiddelen is dat het 

ziekenhuis de nettoprijs berekent. Het ziekenhuis moet daarvoor inzage geven in de boekhouding. 

Dat zorgt voor flinke toename van administratieve lasten. Het voordeel van na nacalculatie is dat de 

verzekeraar het volumerisico neemt. Daarentegen is het nadeel weer dat de mogelijkheid voor het 

ziekenhuis afneemt om marges te creëren en die vervolgens naar eigen inzicht te besteden. 

 

Een meer algemeen knelpunt heeft te maken met de patiëntenstroom. Er is een beweging zichtbaar 

dat nieuwe, ingewikkelde of dure behandelingen slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen wordt 

aangeboden. In veel gevallen lijkt deze concentratie van zorg de facto georganiseerd te worden 

vanuit de beroepsgroepen, waarbij de verzekeraar mede-initiatiefnemer kan zijn. De 

zorgverzekeraars volgen de beroepsgroepen door dergelijke behandelingen slechts bij een beperkt 

aantal zorgaanbieders te contracteren. Dat leidt volgens een aantal ondervraagden tot onwenselijke 

situaties, omdat patiënten noodgedwongen moeten worden doorverwezen naar andere 

ziekenhuizen. 
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Ervaring van de zorgverzekeraar zelf 

De zorgverzekeraar zou graag samen met ziekenhuizen inkopen om de prijzen omlaag te krijgen, om 

daarmee een ‘vuist’ te kunnen maken naar de farmacie. Binnen de intramurale zorg kan en wil de 

zorgverzekeraar niet op de stoel van de zorgverlener gaan zitten, zo zegt hij, maar hij probeert wel 

druk op de zorgverleners uit te oefenen in bijvoorbeeld het voorschrijven van biosimilars.   

 

De zorgverzekeraar krijgt in het kader van transparantie vanaf 2017 meer inzicht in voorschrijven van 

geneesmiddelen (niet alleen maar stofnaam, maar ook welk merk en voor welke indicatie). De 

mogelijkheden van de zorgverzekeraar om te ‘sturen’ nemen daarmee toe. Zo kan bijvoorbeeld een 

prijs per indicatie worden afgesproken in plaats van per middel. Ziekenhuisapothekers hebben in de 

ogen van de verzekeraar een belangrijke rol in het overtuigen van artsen om meer op stofnaam voor 

te schrijven. De zorgverzekeraar geeft desgevraagd aan dat er nog veel praktijkvariatie en verspilling 

bestaat. 

 

Dure oncologische middelen 

Dure oncologische geneesmiddelen zijn add-on middelen waarover apart onderhandeld wordt. 

Onder de geïnterviewde zorgverleners bestond begrip voor de tegengestelde belangen die hierbij 

komen kijken en de uitkomsten van deze onderhandelingen worden in de regel als redelijk ervaren. 

In sommige gevallen ontstaan knelpunten in de financiering van deze add-on middelen. Hierdoor 

kunnen financiële motieven invloed hebben op welk medicijn een patiënt krijgt. Een voorbeeld 

hiervan is de door de overheid gecontroleerde sluisprocedure waarbij een geneesmiddel tijdelijk 

uitgesloten wordt van vergoeding. Geïnterviewde zorgaanbieders geven aan dat dit de 

toegankelijkheid van deze geneesmiddelen schaadt omdat deze daardoor later op de markt komen.  

 

Concentratie van zorg – meestal op initiatief van de beroepsgroep – wordt als belangrijk gezien, 

omdat het kwaliteit van complexe zorg bevordert. Er zitten echter ook nadelen aan, omdat patiënten 

mogelijk om financiële redenen worden doorverwezen van streekziekenhuis naar een gespecialiseerd 

tertiair ziekenhuis, of omdat patiënten afzien van behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis 

vanwege bijvoorbeeld reisafstand. Geïnterviewde medische specialisten uit streekziekenhuizen 

gaven aan zelf niet meegemaakt te hebben dat doorverwijzing plaatsvindt om financiële redenen, 

maar sluiten niet uit dat dit wel gebeurt. De medisch specialisten uit tertiaire gespecialiseerde centra 

gaven aan dat zij de doorverwijzingen op basis van financiële redenen wel herkennen. 

Zorgverzekeraars gaven aan hiervoor geen concrete aanwijzingen te hebben, maar de geluiden wel 

te kennen. 

 

Reflectie op de resultaten 

Ons onderzoek laat zien dat de verzekeraar in het contracteren van beroepsbeoefenaren 

voornamelijk inkoopt op basis van kostenafwegingen. Er worden weliswaar ook indicatoren voor 

kwaliteit gebruikt, maar deze lijken beperkt van invloed te zijn op het contracteergedrag door de 

zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt daarmee de facto primair bij de 

behandelaar. De geïnterviewden – inclusief de zorgverzekeraars – zijn het erover eens dat de 

verzekeraar niet op de “stoel van de behandelaar” moet gaan zitten. In de intramurale zorg is een 

trend zichtbaar van gezamenlijke inkoop door ziekenhuizen en verzekeraars. Er is een spanningsveld 

tussen de rol van de verzekeraar om (selectief) kwalitatief goede zorgconcurrerend in te kopen, 
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terwijl de inhoudelijke kennis en expertise zich grotendeels bij de beroepsgroep en individuele 

behandelaar bevindt.  

 

Toenemende administratieve lasten worden zowel in de intra- als extramurale farmaceutische zorg 

als knelpunt gezien. Dat betreft enerzijds registratie ten behoeve van kwaliteitsindicatoren en 

anderzijds gedetailleerde inzage in de boekhouding, waarbij er forse verschillen zitten tussen de 

uitvragen door de verschillende zorgverzekeraars. Harmonisatie van uitvraagprotocollen door 

zorgverzekeraars kan bijdragen aan vermindering van administratieve lasten. Registratie van 

kwaliteitsindicatoren binnen het systeem van doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de 

extramurale zorg lijkt het doel voorbij te streven. Betrokken zorgverleners zien eventuele financiële 

prikkels meer als beloning achteraf dan dat zij zich op voorhand richten op de kwaliteitsindicatoren.                

 

In de intramurale zorg staat het overstappen van biologicals naar biosimilars hoog op de agenda. 

Ziekenhuisdirecties en medisch specialisten ervaren druk van de zorgverzekeraar om die overstap in 

versneld tempo te maken; zij pleiten voor meer flexibiliteit om – in overleg met behandelaars en 

patiënten – tot gebruik van biosimilars over te gaan. Praktische bezwaren kunnen in eerste instantie 

tot transitiekosten leiden, zoals bijvoorbeeld toename van het aantal consulten voor uitleg aan en 

begeleiding van de patiënt die wordt omgezet op een biosimilar.  

 

Concentratie van complexe zorg – uitgevoerd door gespecialiseerde tertiaire centra – is een ander 

thema waarbij risico’s op transitieproblemen ontstaan. Voor sommige dure oncologische 

geneesmiddelen contracteren zorgverzekeraars alleen gespecialiseerde centra. Hoewel deze 

concentratie van zorg als wenselijk wordt gezien en georganiseerd wordt vanuit de beroepsgroep, 

ontstaat in incidentele gevallen het risico dat patiënten vanwege financiële redenen van bijvoorbeeld 

een streekziekenhuis naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden verwezen om het gewenste 

geneesmiddel te krijgen, terwijl follow-up juist weer in het streekziekenhuis plaatsvindt.   

 

 

Conclusies 

Met de stelselherziening in 2006 werd het beheersen van het zorgvolume en prijzen de 

verantwoordelijkheid van concurrerende verzekeraars, die daarin een integrale afweging dienen te 

maken tussen het belang van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Bij de inkoop van 

geneesmiddelen heeft de verzekeraar een relatief sterke machtspositie. De inkoop van extramurale 

geneesmiddelen is veranderd, vooral als gevolg van het preferentiebeleid en laagste prijsgarantie. 

Daarnaast is een grote groep dure extramurale middelen overgeheveld naar de intramurale zorg. De 

verzekeraar koopt voornamelijk in op basis van kostenafwegingen waarbij indicatoren voor kwaliteit 

beperkt van invloed lijken te zijn op het contracteergedrag. Er zijn signalen dat de toegenomen 

financiële druk op de inkoop van geneesmiddelen ten koste kan gaan van de kwaliteit van zorg.  

 

Ons onderzoek op basis van literatuuronderzoek en interviews met artsen en apothekers maakt 

duidelijk dat vakinhoudelijke overwegingen en gebruiksvriendelijkheid op individueel patiëntniveau 

de belangrijkste factoren lijken te zijn bij het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. In de 

extramurale zorg ervaren de door ons ondervraagde huisartsen en apothekers weinig directe invloed 

van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en afleverbeleid in de spreekkamer. Tegelijkertijd is de 
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speelruimte van huisarts en apotheker beperkt door beleidsmaatregelen van de zorgverzekeraar, 

met het preferentiebeleid, laagste prijsgarantie en IDEA/pakjesmodel als belangrijkste voorbeelden.  

 

In de intramurale zorg hebben de medisch specialisten naar eigen zeggen voldoende ruimte om 

binnen de arts-patiënt relatie tot keuze van geneesmiddelen te komen. Maar ook hier oefenen 

budgetbeperkingen op meso- en macroniveau invloed uit op het voorschrijfgedrag in de 

spreekkamer. Krappe groei van de geneesmiddelenruimtes binnen de ziekenhuisbudgetten en 

stevige druk van de verzekeraar om over te stappen naar biosimilars zijn genoemd als belangrijke 

beperkende factoren. Bij het inkopen van geneesmiddelen lijkt de verzekeraar voornamelijk naar de 

kosten te kijken. Daarnaast zijn er in de intramurale sector zorgen over de toekomstige 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe dure oncologische geneesmiddelen. Administratieve 

lasten die door verzekeraars worden opgelegd, worden zowel in de intra- als extramurale zorg gezien 

als knelpunt in het voldoen aan de eisen van de verzekeraar.  

 

De invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en apothekers 

wordt dus vooral beleefd op het niveau van de zorginkoop voor hele populaties en instellingen 

(mesoniveau) en als afgeleide van het beleid op macroniveau. Die invloed op een hoger meso- en 

macroniveau komt ook in de door ons bestudeerde literatuur naar voren. In de praktijk blijkt dat de 

zorgverzekeraar op meso- en macro niveau vooral stuurt op de “prijs” van een geneesmiddel en 

minder op de “kwaliteit” van de geleverde zorg. Voor de precieze omvang van de invloed van de 

verzekeraar daarvan is aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld door middel van representatief 

vragenlijstonderzoek of kwantitatieve analyses op basis van voorschrijfdata. 

  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Voor de precieze omvang van de invloed van de verzekeraar is aanvullend onderzoek nodig, 

bijvoorbeeld door middel van representatief vragenlijstonderzoek en/of kwantitatieve analyses op 

basis van voorschrijfdata. Kwantitatieve analyses kunnen een belangrijke aanvulling vormen op het 

door ons uitgevoerde kwalitatieve onderzoek.  

 

Daarnaast is monitoring van mogelijke problemen met de toegankelijkheid van innovatieve 

geneesmiddelen belangrijk. Monitoring dient systematisch plaats te vinden en voldoende diepgang 

te hebben om problemen boven water te krijgen.  
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Achtergrond 

Actieve inkoop van zorg wordt inmiddels door velen gezien als een kerntaak binnen zorgstelsels. 

Sinds de start van de basisverzekering (2006) ontwikkelen zorgverzekeraars hun inkooprol. In de 

basisverzekering worden verzekeraars, binnen de kaders van wet- en regelgeving, geacht om ten 

behoeve van hun verzekerden afspraken met aanbieders te maken over (de voorwaarden van) de te 

leveren zorg. Ze moeten letten op condities zoals volume, prijs en kwaliteit. Het idee is dat 

verzekeraars kwalitatief goede zorg tegen concurrerende prijzen contracteren. Verzekerden zouden 

dan kiezen voor dit type polissen en daarmee zou de zorg betaalbaar blijven, van goede kwaliteit zijn 

en voldoen aan een ‘klantbehoefte’ – althans zo stelt de beleidstheorie [1]. 

 

In de praktijk is deze theorie niet onomstreden. Zo bestaan er ‘juridische’ concepten binnen de 

verzekering die zich op andere uitgangspunten lijken te baseren: de vrije artsenkeuze binnen 

bepaalde financiële randvoorwaarden (art. 13) en de mogelijkheid om restitutiepolissen af te sluiten. 

Uit een door ons uitgevoerde pilotstudie onder medisch specialisten blijkt dat veel 

beroepsbeoefenaren huiverig zijn dat selectieve zorginkoop de professionele autonomie ondergraaft. 

Zij zien meer in preventie en in zelforganisatie [2]. Uit recent onderzoek blijkt ook dat deze inkooprol 

zich met name richt op kosten en veel minder op kwaliteit [3].  

 

De farmaceutische sector vormt wellicht een uitzondering. Meer dan in andere sectoren hebben 

verzekeraars juist hier geprobeerd om actief in te kopen. Door verschillende door de overheid 

getroffen maatregelen en het aangescherpte beleid van zorgverzekeraars zijn prikkels gericht op 

kostenreductie in het zorgsysteem geïntroduceerd, met budgettaire druk als gevolg. Hieronder de 

belangrijkste prikkels voor kostenreductie: 

 Het gezamenlijk inkopen van medicijnen door zorgverzekeraars (intramuraal); 

 Het preferentiebeleid (extramuraal); 

 Zowel zorggroepen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars als overheid onderhandelen met de 

farmaceutische bedrijven om lagere prijzen te bedingen; 

 De overgang van een aantal relatief snelgroeiende dure geneesmiddelen naar het 

ziekenhuisbudget vanaf 2012 zet daarnaast ook druk op de beschikbare budgettaire ruimte 

voor nieuwe (intramuraal verstrekte) middelen;  

 De overheid heeft daarnaast een hoofdlijnenakkoord gesloten die ervoor zorgt dat de kosten 

van Medisch Specialistische Zorg niet harder stijgen dan 1%. De zorgverzekeraars zien erop 

toe dat ziekenhuizen zich aan deze macro-afspraken houden; 

 Het contracteerbeleid tussen zorgverzekeraars en zorgverleners, waarin zorgverzekeraars 

prestatieafspraken vastleggen die kunnen leiden tot sturing in voorschrijfbeleid mogelijk 

uitsluitend gebaseerd op kosten en onvoldoende op kwaliteit. 

 

 

1.2 Opdracht 

Een mogelijk gevolg van deze maatregelen is dat het voorschrijfbeleid van de arts in de spreekkamer 

beïnvloed kan worden, zodat men minder focust op zorgbehoefte en kwaliteit van zorg en meer op 
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kosten (zie figuur 1). Dit roept belangrijke nieuwe vragen op, die zich vooral richten op het in kaart 

brengen van de verschillende maatregelen en trends en de meningen die daarover bij de 

verschillende betrokkenen bestaan om te kunnen duiden of en waar eventuele knelpunten bestaan. 

 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ziet dat de uptake van kostbare innovatieve medicijnen 

in Nederland relatief laag is, wanneer je deze vergelijkt met andere Westerse landen. Gezien de 

verscheidene maatregelen in combinatie met de achterblijvende uptake heeft de Vereniging aan IQ 

healthcare, Radboudumc, als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum gevraagd om te 

onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en 

apothekers en daarbinnen met name de rol van de zorgverzekeraar te belichten.   

 

 

 

 
 

Figuur 1. Maatregelen mogelijk van invloed op het voorschrijf- en afleverbeleid 

 

 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen welke ervaringen beroepsbeoefenaren en 

zorgverzekeraars hebben met een mogelijke invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijfbeleid 

van artsen en het afleverbeleid van apothekers. Uiteraard bestaan er daarnaast nog meer factoren 

die mogelijk van invloed zijn op het voorschrijfbeleid van de artsen, zoals overheidsregelgeving, 

richtlijnen en het beleid van ziekenhuizen. In dit onderzoek wordt de mogelijke rol van de 

zorgverzekeraar dan ook in perspectief geplaatst van mogelijke andere factoren die van invloed zijn 

op het voorschrijfbeleid van artsen en het afleverbeleid van apothekers. 
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De onderzoeksvragen die het project beantwoordt zijn:  

 Welke beleidsontwikkelingen, maatregelen en trends zijn van belang voor het 

voorschrijfbeleid van artsen en afleverbeleid van apothekers? 

 Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van huisartsen en het afleverbeleid van 

apothekers in de eerste lijn en van medisch specialisten en ziekenhuisapothekers in de 

tweede lijn? 

 Wat zijn concrete ervaringen van huisartsen, medisch specialisten en apothekers met een 

mogelijke invloed van de zorgverzekeraar op hun voorschrijf- en afleverbeleid? 

 Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt dit door 

betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten?  

 Welke ervaringen met voorschrijfgedrag en afleverbeleid hebben zorgverzekeraars bij 

inkoopafspraken met beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen? 

 

 

1.4 Leeswijzer rapport 

In hoofdstuk 2 lichten we de gevolgde methode van het onderzoek toe. We schetsen de Nederlandse 

context in hoofdstuk 3. Vervolgens bespreken we de bevindingen uit de grijze en wetenschappelijke 

literatuur in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op beantwoording van de onderzoeksvragen ten 

aanzien van de extramurale zorg, terwijl hoofdstuk 6 de bevindingen voor wat betreft de intramurale 

zorg weergeeft. In hoofdstuk 7 beschrijven de we conclusies van ons onderzoek. 
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2 Methoden 
 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van literatuuronderzoek en een interviewstudie, 

waarbij we naar de Nederlandse context in relatie tot kennis uit de internationale literatuur hebben 

gekeken. 

  

 

2.1 Literatuuronderzoek  

In het project hebben we allereerst een literatuuronderzoek gedaan. Deze had als doel drie 

onderzoeksvragen te beantwoorden, namelijk:  

1) Welke beleidsontwikkelingen, maatregelen en trends zijn van belang voor het 

voorschrijfbeleid van artsen en afleverbeleid van apothekers? 

2) Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van huisartsen en het afleverbeleid van 

apothekers in de eerste lijn en van medisch specialisten en ziekenhuisapothekers in de 

tweede lijn? 

3) Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt dit door 

betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten? 

Er is gezocht in wetenschappelijke literatuur en in grijze literatuur.  
 
 
2.1.1 Wetenschappelijke literatuur 

Er heeft een algemene verkenning van de literatuur plaatsgevonden, waarbij in de medische 

literatuurdatabase Medline gezocht is op wetenschappelijke artikelen over beïnvloedende factoren 

op het  voorschrijfbeleid van artsen en apothekers. Daarbij richtten we ons met name op het 

microniveau, dat wil zeggen factoren die de individuele arts of apotheker beïnvloeden. De search (zie 

tabel 1 voor de gebruikte zoektermen) leverde 1702 artikelen op waarvan 1126 artikelen in 2005 of 

later zijn gepubliceerd. Dit betroffen 69 reviews die we hebben gebruikt voor een rapid review of 

reviews. Dit is een methode die gangbaar is om op een snelle manier een overzicht te krijgen van de 

beschikbare kennis over een bepaald onderwerp [4]. 

 

 

Tabel 1: Gebruikte zoekstrategieën microniveau 

#1 ((exp Drug Prescriptions/ or (prescription* or prescribing or 

prescribe*).ti.) AND (determinant* or factor* or influenc*).ti.) OR (exp 

Practice Patterns, Physicians/ and influenc*.mp. and exp Drug 

Prescriptions/) 

1702 artikelen, waarvan 

1126 ≥2005 (69 reviews 

t.b.v. rapid review of 

reviews) 

#2 #1 AND (Netherlands or Holland or Dutch).mp. 38 artikelen 

 

 

Daarnaast is er specifiek gezocht naar artikelen die de Nederlandse situatie beschrijven om zo een 

beeld te krijgen van wat er in Nederland aan onderzoek is gedaan. Dit leverde 38 artikelen op (zie 

tevens tabel 1 voor de zoekstrategie).  

 

Aanvullend is gezocht naar artikelen over de invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en 

afleverbeleid op zorgsysteemniveau (macroniveau). Er is gezocht met de trefwoorden payer, 
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purchaser/purchasing, pharmacy benefit managers, access to, eventueel in combinatie met 

pharmaceuticals, medication, medicines. We hebben daarbij specifiek gezocht naar recente reviews, 

en dit leverde dertien relevante publicaties op.  

 

 

2.1.2 Grijze literatuur 

Ter aanvulling op de inventarisatie van de wetenschappelijke literatuur hebben wij ook een 

inventarisatie gemaakt van rapporten en niet-wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeken 

(zogenoemde grijze literatuur) om de Nederlandse context beter in kaart te brengen. 

 

Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen, hebben wij het internet doorzocht via Google. 

Zoektermen die daarbij zijn gebruikt zijn geneesmiddelenbeleid, preferentiebeleid, invloed, 

voorschrijfgedrag, en medicatie. Ter aanvulling hebben wij ook rapporten bestudeerd die al bij ons 

bekend waren of die ons door derden waren aangedragen. Tot slot hebben we specifiek gezocht op 

de websites van het instituut Beleid & Management in de Gezondheidszorg (iBMG), het Nederlands 

Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg (NIVEL), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Uiteindelijk zijn 12 rapporten gebruikt voor 

het beschrijven van de resultaten. 

 

 

2.2 Interviewstudie 

We hebben interviews gehouden met betrokken actoren om belemmerende en bevorderende 

factoren te identificeren die het voorschrijf- en afleverbeleid van geneesmiddelen beïnvloeden. We 

hebben daarbij specifiek de mogelijke invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en 

afleverbeleid onderzocht. Het doel was niet om een representatieve steekproef te trekken van 

betrokken actoren, maar om kwalitatieve informatie te verkrijgen over de factoren die het 

voorschrijf- en afleverbeleid beïnvloeden. De interviews zijn in twee ronden uitgevoerd. De eerste 

ronde had een brede scope waarin we hebben verkend welke factoren in het algemeen een rol 

spelen. In de tweede ronde hebben we focus aangebracht door meer specifiek naar belemmerende 

en bevorderende factoren te kijken op basis van casuïstiek: (1) doelmatig voorschrijven van 

geneesmiddelen in de extramurale zorg en (2) dure oncologische middelen in de intramurale zorg.  

 

Op basis van een inventarisatie van de projectgroep en begeleidingscommissie is een lijst opgesteld 

van te interviewen actoren. Hierbij is gekeken naar een goede verdeling op basis van de professie van 

de actoren en geografische spreiding.  We hebben gericht gezocht naar huisartsen, medisch 

specialisten, extramurale en intramurale apothekers, vertegenwoordigers van extramurale 

zorggroepen en intramurale zorgverkoopteams, en verzekeraars. In totaal hebben we 92 personen 

direct dan wel indirect benaderd (zie tabel 2). De non-responders gaven verschillende redenen: geen 

tijd, geen interesse of meer specifiek niet willen deelnemen aan door de industrie geïnitialiseerd 

onderzoek. Een aantal personen die we hebben aangeschreven was langdurig afwezig of reageerde 

niet, ook niet na verschillende reminders van onze kant.  
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Tabel 2: Deelnemers aan interviews 

Actor Benaderd Geïnterviewd 

Eerstelijns apotheker 5 4 

Huisarts 4 4 

Zorggroep 4 3 

Medisch specialist 45
1
 8 

Zorgverkoopteam 5 1 

Intramurale apotheker 15 4 

Zorgverzekeraar 14
2
 5  

Totaal 92 29 

 

 

In totaal zijn 29 interviews uitgevoerd met huisartsen, medisch specialisten, apothekers, 

zorgverkopers (van ziekenhuizen en gezondheidscentra) en zorginkopers (verzekeraars) (zie ook tabel 

2). Voor de uitvoering van de interviews hebben we interview guides opgesteld, gericht op de 

verschillende actoren (indien gewenst, kunnen deze worden opgevraagd bij de auteurs).  Alle 

geïnterviewden hebben de vragen voorafgaand per mail toegestuurd gekregen. De interviews zijn 

face-to-face of telefonisch afgenomen en de duur per interview varieerde van een half uur tot een 

uur. De interviews zijn verbatim uitgeschreven en de uitkomsten zijn via thematische analyse in kaart 

gebracht.   

 

Alle interviews leverden input voor zowel de verkenning van het speelveld als voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen als voor de aanvullende casuïstiek. In het analyseren van 

de literatuur en de interviews hebben we gekeken naar invloed van de zorgverzekeraar op 

microniveau (directe invloed op artsen of apothekers), mesoniveau (invloed via (directies van) 

zorginstellingen), en macroniveau (invloed op systeemniveau via regionaal en landelijk beleid). 

 

 

2.3 Beperkingen van het onderzoek 

We hanteerden een onderzoeksmethode die zich vooral richt op het boven tafel krijgen van alle 

mogelijke inperkingen op het voorschrijfgedrag (interne validatie middels een case study naar 

zorginkoop van geneesmiddelen). We onderzochten niet in hoeverre deze gevonden inperkingen 

vervolgens ook werkelijk voorkomen. Het is wel aannemelijk dat alle door ons gevonden inperkingen 

in meer of mindere mate voorkomen. Maar voor de precieze omvang daarvan zijn andere methoden 

– en dus vervolgonderzoek – noodzakelijk (representatieve vragenlijsten met voldoende respons 

en/of kwantitatieve analyses op basis van voorschrijfdata).   

 

Ons onderzoek kent enkele beperkingen vanwege de aard en de beperkte omvang. Allereerst laat 

ons onderzoek zien dat in de wetenschappelijke literatuur erg weinig bekend is over de rol van de 

zorgverzekeraar in het beïnvloeden van voorschrijf- en aflevergedrag van artsen en apothekers. Dat 

                                                      
1
 Via directe benadering was de respons zeven benaderd/vijf geïnterviewd. Via de indirecte benadering (korte 

mail aan het algemene adres van 88 ziekenhuizen): 44 oncologen (in)direct benaderd met volledige informatie 
over het project, waarvan zes positief reageerden (waarvan drie buiten de projecttijd). 
2
 Veertien personen benaderd van vijf verschillende zorgverzekeraars; uiteindelijk vijf personen gesproken van 

vier zorgverzekeraars. 
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hoeft dan ook niet te betekenen dat die invloed er feitelijk niet is. Ten tweede kent het kwalitatieve 

deel van ons onderzoek door middel van 29 interviews beperkingen. Doordat niet alle benaderde 

professionals konden of wilden meewerken ontstaat het risico op selectiebias. Door onze brede 

aanpak in het benaderen van betrokkenen en de uiteindelijke saturatie van informatie verkregen uit 

de interviews, denken wij echter dat deze selectiebias beperkt is. Ten derde bestaat de mogelijkheid 

dat de geïnterviewden niet al hun afwegingen hebben geuit. De vraagstelling van ons onderzoek 

heeft betrekking op het persoonlijk handelen van de geïnterviewde betrokkenen en het kan voor een 

behandelaar lastig zijn om zelf aan te geven dat de kwaliteit van zijn zorg niet optimaal is  – ook al 

wordt dat veroorzaakt door externe factoren. Als gevolg van de beperkingen van ons onderzoek zijn 

de bevindingen niet zomaar generaliseerbaar. De externe validiteit kan daardoor beperkt zijn.    
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3 Beleidsontwikkelingen en de Nederlandse context  
 

We beschrijven de context (het speelveld) van de Nederlandse inkoopmarkt voor geneesmiddelen. 

Dit hoofdstuk dient drie doelen:  

1) Het beschrijven van beleidsontwikkelingen, maatregelen en trends van belang voor 

voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en apothekers 

2) Het identificeren van de rol van de zorgverzekeraar bij het inkoopbeleid en daarmee 

beïnvloeding – direct of indirect – van het voorschrijfbeleid van de arts of het 

afleverbeleid van de apotheker; en  

3) Het bieden van een kader voor de interviews waarin we de rol van de zorgverzekeraar op 

het voorschrijfbeleid van artsen en apothekers verder onderzoeken. 

 
 

3.1 Overheidsbeleid om kosten van zorg te beheersen 

 In 2006 werd de nieuwe basisverzekering een feit, waarvan belangrijke bouwstenen voor de 

stelselhervorming al in 1987 waren gelegd door de Commissie Dekker. Ziekenfondsen en de 

particuliere verzekeringen gingen in 2006 op in een nieuwe privaatrechtelijke basisverzekering met 

publieke randvoorwaarden. Belangrijke aanleiding voor het nieuwe zorgstelsel was de 

betaalbaarheid van de zorg. Door de vergrijzing en kostenstijgingen zou de zorg onbetaalbaar 

worden. De beoogde doelmatigheid moest vooral komen van meer competitie rond verzekerden, 

patiënten en inkoopcontracten van zorgverzekeraars. Met de stelselherziening in 2006 werd het 

contracteren van het zorgvolume en van de prijzen de primaire verantwoordelijkheid van 

concurrerende verzekeraars, die daarin een integrale afweging dienen te maken tussen het belang 

van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Zowel aanbieders als zorgverzekeraars werden 

‘risico’dragers. Pakketmaatregelen, eigen betalingen en de financiering van de zorg bleven de 

verantwoordelijkheid van de rijksoverheid [5]. 

 

In de jaren na de stelselherziening heeft de overheid verdere maatregelen genomen om de 

risicodragendheid te vergroten. De macro-nacalculatie hield op 1 januari 2012 op te bestaan. De ex-

post compensaties werden verder afgebouwd. Het aandeel vrije prijzen nam toe van 34% naar 70%. 

De activiteiten van de overheid bleven niet beperkt tot de toename van risicodragendheid. In 2011 

werden bestuurlijke akkoorden gesloten met de specialisten, met de huisartsen, met de ziekenhuizen 

en met de verzekeraars. Men beoogde enerzijds een beheerste reële macro-uitgavenontwikkeling 

van niet meer dan 2,5%; anderzijds kwam men een zorginhoudelijke agenda overeen die beoogde de 

doelmatigheid te bevorderen met zaken zoals het terugdringen van onnodige praktijkvariatie en door 

te investeren in extramuralisering en substitutie van zorg. In juli 2013 werden er nieuwe 

hoofdlijnakkoorden gesloten. Nu werd afgesproken om de volumegroei verder te verlagen tot 1,5% 

in 2014 en tot niet meer dan 1% tussen 2015 en 2017. Voor de eerste lijn werd een percentage 

afgesproken van 2,5% [5]. 

 

 

3.2 Historie geneesmiddelenbeleid Nederland 

Het prijs- en vergoedingsbeleid voor extramurale huisartsgeneesmiddelen is sterk gereguleerd door 

de Nederlandse overheid. In 1991 is het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) geïntroduceerd, 

waarin wordt bepaald in welke mate kosten van geneesmiddelen worden vergoed. De Minister van 
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VWS is formeel verantwoordelijk voor toegang van geneesmiddelen tot het GVS, maar heeft een 

adviserende taak gedelegeerd aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ; thans Zorginstituut 

Nederland). Bij het advies voor vergoeding wordt de therapeutische waarde van het geneesmiddel, 

alsmede kosteneffectiviteit en consequenties voor totale kosten van geneesmiddelen (budgetimpact) 

in acht genomen [6].  

 

Tot 1996 waren farmaceuten vrij om de prijzen van geneesmiddelen te bepalen. Hierdoor waren 

kosten voor geneesmiddelen hoger dan in andere landen. In 1996 is de Wet Geneesmiddelenprijzen 

(WGP) geïntroduceerd, die een maximale prijs voor geneesmiddelen voorschrijft. Deze maximale 

prijs wordt bepaald op basis van de gemiddelde prijs voor vergelijkbare middelen met hetzelfde 

ingrediënt, sterkte en dosering in vier buurlanden (België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) reguleert apothekerstarieven op basis van de Wet 

Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Tot juli 2008 waren apothekertarieven uniform voor alle 

voorschriften, maar sindsdien zijn deze gedifferentieerd voor type en tijdstip van levering (bijv. 

hogere tarieven voor voorschriften in het weekend of ’s nachts). Sinds 2009 zijn zorgverzekeraars vrij 

om te onderhandelen met apothekers over het tarief, tot aan een maximum dat door de overheid is 

vastgesteld [6].   

 

Apothekers konden voorheen kosten in rekening brengen bij de zorgverzekeraar voor het afleveren 

van een geneesmiddel die bij de prijs van een geneesmiddel zat inbegrepen. De WGP bepaalt de 

maximumprijs die de apotheker in rekening brengt. Doordat apotheker inkoopkortingen bedongen 

bij farmaceuten en distributeurs, maar wel de maximale prijs aan zorgverzekeraars konden rekenen, 

hielden zij een hoger inkomen over. Sinds 1990 heeft de overheid verschillende maatregelen 

genomen om leveranciers aan te zetten tot lagere prijzen en om inkomsten door inkoopkorting van 

apothekers te verminderen. Met de introductie van het GVS werd ook een laagste prijsgarantie 

geïntroduceerd. Hierdoor konden apothekers geen hogere prijs rekenen aan zorgverzekeraars dan de 

laagste prijs voor therapeutisch equivalente geneesmiddelen (volgens de officiële prijslijst). Het doel 

was om leveranciers van geneesmiddelen aan te zetten tot lagere prijzen, maar de regel was niet 

succesvol. In 2009 werd de regel afgeschaft [6].  

 

Het verlagen van de vergoedingslimieten is een strategie om lagere prijzen voor geneesmiddelen te 

bereiken. Om out-of-pocket betalingen voor consumenten te voorkomen, hebben leveranciers een 

incentive om een lagere prijs te hanteren die lager of gelijk is aan deze limiet. Doordat de limieten tot 

aan 2009 maar één keer zijn aangepast (in 1999), correspondeerden de limieten in 2004 niet meer 

met de toenmalige prijzen. De maximumprijs (zoals vastgesteld volgens de WGP) was voor 45% van 

de geneesmiddelen lager dan de GVS-limiet. Hierdoor is de impact van het GVS flink afgenomen. 

Omdat het de overheid niet lukte om leveranciers aan te zetten tot lagere prijzen, werd in 1998 het 

clawback systeem geïntroduceerd. Dit systeem verplichtte apothekers om zorgverzekeraars een 

korting (van 6,82%) te geven op de prijs van geneesmiddelen (met een maximum van €6,80 per 

geneesmiddel). Dit had echter niet het gewenste effect, doordat leveranciers de prijs verhoogden om 

apothekers te compenseren. In 2003 is door de overheid daarom een gedifferentieerd clawback-

systeem geïntroduceerd, waarin apotheken werden verplicht om een korting van 40% te geven op 

generieke geneesmiddelen (met een maximum van €20) en 8% op patentgeneesmiddelen (met een 

maximum van €8). Dit systeem werd echter succesvol bij de rechter aangevochten door de KNMP en 

een grote groothandel. In 2012 is de clawbackregeling afgeschaft [6]. 
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In 2004 werd door de KNMP, de vereniging voor de Biosimilars en generieke 

geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant met 

de overheid gesloten over vrijwillige prijsreducties. Leveranciers en apotheken kwamen een 

prijsreductie overeen die zou moeten resulteren in een 40% afname van de uitgaven voor generieke 

geneesmiddelen. In de daaropvolgende jaren sloot Nefarma (tegenwoordig Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen) vergelijkbare convenanten, waarbij die van 2006 en 2007 een overeenkomst sloten 

voor een additionele prijsreductie die 8,5% van de uitgaven van 2005 bedroeg. Desalniettemin bleef 

de totale inkoopkorting voor apothekers groeien en steeg de totale inkoopkorting met 30%. Aan het 

eind van 2007 werd een nieuw convenant gesloten voor 2008 en 2009. Deze zogenaamde 

transitieovereenkomst zou de weg vrij moeten maken voor een transitie van een systeem van 

gereguleerde prijzen naar een normale markt zoals verondersteld volgens marktwerking. Op de lange 

termijn zouden zowel apothekerstarieven als geneesmiddelenprijzen vrij onderhandelbaar moeten 

zijn tussen apothekers en zorgverzekeraars. Op de korte termijn zou er echter een prijsreductie 

worden beoogd die 10% van de uitgaven in 2007 betrof. In de praktijk ging deze transitie op een 

sneller dan verwacht tempo, doordat vier grote verzekeraars een competetive bidding process 

startten voor specifieke categorieën generieke geneesmiddelen. Bogin besloot daarom in 2008 uit de 

transitieovereenkomst te stappen [6].  

 

In tabel 3 staat een overzicht van overheidsregulering en marktgerichte hervormingen tussen 1990-

2009 op het gebied van geneesmiddelenbeleid.  

 

 

Tabel 3: Overzicht van geneesmiddelenbeleid in Nederland tussen 1990 en 2009 [6] 

Overheidsregulering Marktgerichte hervormingen 

1991: Introductie van het GVS en introductie laagste 

prijs garantie. 

 

 1992: Selectief contracteren door zorgverzekeraars 

toegestaan in de retail apothekersmarkt 

 1995-2003: Financiële risico van zorgverzekeraars 

voor outpatient zorguitgaven verhoogd van 3% naar 

90%  

1996: Introductie van maximum prijzen voor 

geneesmiddelen op basis van de WGP 

 

1998: Introductie van uniform clawback systeem om 

inkoopkortingen en bonussen te verminderen  

 

1999: Hercalculatie van limieten GVS vergoeding 

 

1999: Zorgverzekeraars werd toegestaan om te 

integreren met apotheken (starten van eigen 

apotheken)  

2003: (niet succesvolle) poging om gedifferentieerde 

clawback te introduceren  

 

2003: Zorgverzekeraars werd toegestaan om drug 

formularies  te gebruiken (therapeutisch equivalente 

geneesmiddelen kunnen worden geëxcludeerd van 

vergoeding)  

2004–2008: Vrijwillige convenanten tussen overheid, 

KNMP, ZN en farmaceutische industrie over 

prijsreducties van generieke middelen.  

2006: ZVw treedt in werking die zorgverzekeraars 

meer incentives geeft om bedachtzame inkopers van 

zorg te worden 

 2008: Deregulering van apothekerstarieven voor 

afleveren van geneesmiddelen.  
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Het geneesmiddelenbeleid is in de afgelopen tien jaar vooral gericht geweest op de extramurale 

geneesmiddelenmarkt. Selectieve geneesmiddeleninkoop van zorgverzekeraars speelde daarin een 

belangrijke rol via het zogenaamde preferentiebeleid, waarbij de huisarts een geneesmiddel 

voorschrijft op stofnaam en de apotheker het generieke middel aflevert dat door de zorgverzekeraar 

vergoed wordt.  

 

De laatste jaren krijgt de intramurale markt meer aandacht, waarbij het beleid met name gericht is 

op nieuwe geneesmiddelen of geneesmiddelen die nog in patent zijn. Doelmatig voorschrijven van 

geneesmiddelen maakte onderdeel uit van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015. Wat 

betreft dure weesgeneesmiddelen voert de overheid een toelatingsbeleid in onder andere via 

voorlopige en voorwaardelijke opname in het verzekerde pakket en het opschonen van de lijst dure 

en weesgeneesmiddelen waarvoor aparte bekostiging via add ons noodzakelijk werd geacht.  

Het Ministerie van VWS onderhandelt sinds enige jaren met geneesmiddelfabrikanten over de prijzen 

van dure geneesmiddelen. Dit deed VWS voornamelijk bij geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis 

worden verstrekt en alleen in de uitzonderlijke situatie dat een geneesmiddel op de markt komt 

waarvoor vaak geen alternatieven zijn en die een groot deel van de zorguitgaven dreigen op te 

slokken [7].  

 

In 2012 is een nieuw bekostigingssysteem geïntroduceerd in de farmaceutische zorg. Verbetering van 
de zorg aan de patiënt en meer ruimte en stimulans voor innovatie in de apotheek waren beoogde 
resultaten [8]: 

1) Prestatiebekostiging in de farmaceutische zorg: Prestatiebekostiging is in 2012 ingevoerd. De 

verschillende handelingen van de apotheker, zoals het geven van instructies bij bijvoorbeeld 

een inhalator of het uitvoeren van een medicatiebeoordeling, zijn onderverdeeld in elf 

zogenaamde prestaties farmaceutische zorg. De prestaties zijn expliciet en transparant 

gemaakt en worden apart vermeld op de factuur voor de patiënt. Voorheen waren deze 

prestaties onzichtbaar in de prijs van medicijnen verwerkt. Vijf prestaties zijn door het 

College voor Zorgverzekeringen aangewezen als verzekerde zorg. De zorgverzekeraar is 

verplicht deze prestaties voor haar verzekerden in te kopen bij zorgaanbieders. Over de 

overige prestaties kunnen beide partijen aparte afspraken maken. 

2)  Vrije tarieven voor zorgverlening: De tweede grote aanpassing is dat de tarieven voor 

farmaceutische zorg niet langer worden vastgesteld door de NZa. Het is nu aan 

zorgverzekeraars en zorgverleners hierover overeenstemming te bereiken. In een contract 

leggen beide partijen vast welke zorgverlening tegen welke vergoeding door de apotheek 

wordt geleverd. 

3) Vrije prijzen voor medicijnen: De prijzen van medicijnen zijn, binnen de wettelijke kaders3, 

vrijgegeven. Voorheen gebruikten zorgverzekeraars en apothekers een officiële prijslijst 

(taxe) voor medicijnen. In de taxe staan de honderdduizenden medicijnen die op de markt 

verkrijgbaar zijn. De taxeprijs was de prijs die zorgverzekeraars vergoedden voor een bepaald 

middel. Het vrijgeven van de prijzen van medicijnen betekent dat niet langer de officiële 

prijslijst de vergoeding voor medicijnen bepaalt, maar dat iedere zorgverzekeraar hier een 

eigen beleid op kan voeren. 

                                                      
3
 Hierbij valt met name te denken aan de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) en het Geneesmiddelen-

vergoedingssysteem (GVS). Andere relevante juridische kaders zijn het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en de Wet 
Marktordening Gezondheidszorg (WMG). 
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In 2013 stelde de KNMP vast dat de zorgprestaties onvoldoende werden gecontracteerd [8]. De NZa 

Monitor Zorginkoop stelt dat financiële aspecten ook voor 2014 nog dominant waren in de 

zorginkoop. Dat gaven zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders aan. Afspraken over kwaliteit, 

service, innovatie of preventie kwamen ook aan de orde, maar hebben een lagere prioriteit. Er 

werden wel afspraken gemaakt over bijvoorbeeld veiligheid, service en e-health, maar deze 

afspraken waren vrij standaard en vonden vaak buiten het contracteerproces plaats. Bij 

eerstelijnszorgaanbieders zoals huisartsen en paramedische zorgaanbieders vereisten de 

zorgverzekeraars bijvoorbeeld multidisciplinaire samenwerking of ondersteuning om in aanmerking 

te komen voor extra vergoedingen [9].  

 

In januari 2016 heeft de ministerraad op voorstel van minister Schippers van VWS ingestemd met 

een radicale koerswijziging in het geneesmiddelenbeleid. Patiënten moeten sneller toegang hebben 

tot nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen, maar wel tegen aanvaardbare prijzen. Mede dankzij 

nieuwe technologieën gaat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in een stroomversnelling. Nieuwe 

medicijnen bieden perspectief aan veel mensen met ernstige aandoeningen die voorheen niet of 

nauwelijks te behandelen waren. Zij genezen of leven langer, maar vooral ook: krijgen extra kwaliteit 

van leven. Echter, de kosten van deze nieuwe geneesmiddelen kunnen ongekend hoog zijn. Om te 

kunnen bereiken dat nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt komen tegen aanvaardbare kosten, 

noemt de minister een aantal onderwerpen/maatregelen [7]: nieuwe businessmodellen en 

innovatieve producten, ongewenst hoge prijzen aanpakken, gepast gebruik van geneesmiddelen, 

balans in farmaceutische marktstructuur aanbrengen, toegankelijkheid innovatieve producten, 

betere informatievoorziening. 

 

 

3.3 Kostenontwikkeling van geneesmiddelen 

De vraag dringt zich op wat de effecten van bovenstaand beleid zijn geweest op de kosten van 

geneesmiddelen. De afgelopen 20 jaar is er een stabiele groei te zien in het gebruik van 

geneesmiddelen. Bedroeg het aantal standaard dagdoseringen in 1996 nog 4 miljard, in 2016 waren 

dit er bijna 9 miljard [10]. Opvallend is daarbij dat het aantal voorgeschreven spécialite's in deze 

periode ongeveer gelijk is gebleven, terwijl de hoeveelheid voorgeschreven generieke middelen is 

toegenomen. 

 

Hoewel het totale volume aan geneesmiddelen dus is gestegen, zijn de kosten voor geneesmiddelen 

de laatste tien jaar vrij stabiel gebleven. Farminform berekende dat de jaarlijkse omzet van 

receptgeneesmiddelen - op basis van apotheekinkoopprijzen exclusief BTW en exclusief 

farmaceutische zorg (verstrekking/advies apotheker) - de laatste 10 jaar stabiel is gebleven op 

ongeveer 5 miljard euro. Als gevolg van de overheveling is binnen deze cijfers wel een verschuiving te 

zien: volgens de berekeningen van Farminform daalde de omzet van extramurale geneesmiddelen 

grofweg van 4 naar 3 miljard euro, terwijl de omzet van intramurale middelen toenam van 1 naar 2 

miljard euro [10].  

 

Het ministerie van VWS rapporteert in haar kerncijfers de totale uitgaven van geneesmiddelen die 

worden vergoed uit de basisverzekering en komt op een bedrag uit van ongeveer 6 miljard euro per 

jaar over de periode 2010-2015. De door VWS berekende verschuiving in de periode 2010-2015 
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betreft een daling in uitgaven voor extramurale geneesmiddelen van 5.2 naar 4.4 miljard euro4, 

terwijl de uitgaven voor add-on intramurale geneesmiddelen stegen van 0.6 naar 1.6 miljard euro5.  

 

In figuur 2 zijn de door Farminform berekende omzet van receptgeneesmiddelen en de totale 

zorgkosten weergegeven [10]. De grafiek laat zien dat de jaarlijkse omzet van receptgeneesmiddelen 

de laatste 10 jaar vrij stabiel is gebleven. Ter vergelijking: in deze periode stegen de totale zorgkosten 

van 51,3 miljard euro naar 73,0 miljard euro [11]. Relatief gezien bestrijken receptgeneesmiddelen 

dus een kleiner deel van de zorgkosten. 

 

 
Figuur 2: Totale zorgkosten en omzet receptgeneesmiddelen.  

Bron: Rijksbegroting 2017 [12] , Farminform 2017 [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zorguitgaven in Nederland van 73,0 miljard euro (budgettair kader zorg) [12] in 2016 komen 

overeen met 10,8% van het bruto nationaal product (BNP) [11]. Dit is een relatief hoog percentage in 

                                                      
4
 https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-uitgaven-extramuraal 

5
 https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-uitgaven-dure-geneesmiddelen-intramuraal 

 

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-uitgaven-extramuraal
https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-uitgaven-dure-geneesmiddelen-intramuraal
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vergelijking met andere West-Europese landen. Wanneer echter expliciet de kosten van 

geneesmiddelen in internationaal perspectief worden geplaatst, is een ander beeld te zien: de kosten 

van geneesmiddelen per hoofd van de bevolking ligt in Nederland relatief laag (figuur 3).  

 

 

 
Figuur 3: Kosten geneesmiddelen (intra- en extramuraal) per hoofd van de bevolking.  

Bron: kosten geneesmiddelen uit de EFPIA Statistics Questionnaire 2014 [13] & aantallen inwoners uit de 

database van de OECD [11] 

 

 

3.4 Inkoopmarkt extramurale geneesmiddelen 

Voor de beschrijving van de inkoopmarkt van geneesmiddelen is het van belang om onderscheid te 

maken tussen extramurale zorg en intramurale farmaceutische zorg. In de extramurale zorg worden 

geneesmiddelen aan een lijst toegevoegd op basis van een positieve beoordeling van de relatieve 

effectiviteit en van de kosteneffectiviteit door Zorginstituut Nederland. In het Besluit Zorgverzekering 

wordt aangegeven welke extramurale farmaceutische middelen en zorg zijn opgenomen in de 

basisverzekering. Hierbij wordt verwezen naar de onder de ministeriële regeling aangewezen 

geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door de zorgverzekeraar. Dit komt 

tot uitdrukking in het GVS, dat onderdeel uitmaakt van de regeling zorgverzekering. In het GVS zijn 

de maximale vergoedingen opgenomen voor geneesmiddelen in de basisverzekering. De 

productverantwoordelijke (fabrikant) stelt de apotheekinkoopprijs (AIP) van een geneesmiddel vast. 

Zorgverzekeraars hanteren een kortingspercentage op de AIP of de prijs die van de AIP is afgeleid. In 

tabel 4 zijn de toelating, vergoeding en inkoopbeleid van extramurale geneesmiddelen schematisch 

weergegeven.   

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Toelating, vergoedingen en inkoopbeleid extramurale geneesmiddelen 

Nieuwe (merk)geneesmiddelen Meerdere (merk)geneesmiddelen Generieke geneesmiddelen 
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(toelating op de markt) 
 

Opname pakket en Prijsbepaling 

(subsitutiemarkt) 
 

Prijsgarantie 

(verdringingsmarkt) 
 

Preferentiebeleid 

Geneesmiddel wordt aan lijst te 
vergoeden middelen voor 

basisverzekering toegevoegd op 
basis van positieve beoordeling van 

(kosten)effectiviteit door 
Zorginstituut 

Meerdere merkgeneesmiddelen in 
basisverzekering met vergelijkbare 

werking; wel verschillen in 
toepassingmogelijkheden. 

Subsitutie mede afhankelijk van 
voorkeuren huisarts en patiënt 

Meerdere generieke middelen 
beschikbaar die onderling 

uitwisselbaar zijn. 
 

Maximumprijs (referentieprijs) 
vastgesteld op basis van prijzen in 
vier omringende landen (Belgie, 

Duitsland, Frankrijk, England) 
 

Fabrikant stelt prijs vast in 
apotheekinkoopprijs (AIP) 

 
Maximale vergoeding vastgesteld in 
geneesmiddelenvergoedingssysteem 

(GVS) 
 

Apotheker onderhandelt met 
groothandel of fabrikant over prijs. 

 
Eventueel landelijke 

onderhandelingen door ministerie 
VWS met fabrikant 

Inkoop door apotheker wordt 
mede bepaald door (laagste) 
prijsgarantie. Bij prijsgarantie 

bepaalt de verzekeraar de 
maximale hoogte van de 

vergoeding maar stelt geen 
beperkingen aan de middelen 

 
Indien verzekeraar geen beleid van 

prijsgarantie voert dan wordt 
vergoeding bepaald door de prijs 

in het GVS 
 

De meeste apothekers laten zich in 
onderhandelingen 

vertegenwoordigen via 
bijvoorbeeld een coöperatie of een 

ketenbedrijf 

Bij preferentiebeleid en/of 
(laagste) prijsgarantie bepaalt 
de verzekeraar welk specifiek 

middel vergoed wordt per 
werkzame stof. De apotheker 
mag alleen preferente middel 
leveren aan de verzekerden 

 
Hierop kan een uitzondering 
worden gemaakt als de arts 

aangeeft dat een bepaald merk 
medisch noodzakelijk is 

 
De meeste verzekeraars 
passen binnen hetzelfde 

contract zowel het 
preferentiebeleid als de 

prijsgarantie toe 

Patiënt krijgt merkgeneesmiddel 
vergoed van de verzekeraar indien 

opgenomen in basispakket 
 
 

Patiënt krijgt geneesmiddel 
vergoed tot niveau van de 
prijsgararantie en betaalt 
eventueel verschil zelf bij. 

 
Indien geen prijsgarantie is gesteld 

door verzekeraar dan krijgt de 
patiënt vergoeding conform GVS 

Bij verstrekking van een niet 
preferent geneesmiddel wordt 
zowel het geneesmiddel als de 

zorgverlening door de 
apotheker niet vergoed 

 

 

3.4.1 Extramuraal preferentiebeleid 

Wanneer het patent op een werkzame stof is verlopen mogen andere fabrikanten voor 

geneesmiddelen met diezelfde werkzame stof een handelsregistratie aanvragen. Een 

zorgverzekeraar kan zelf per werkzame stof bepalen welk van de beschikbare geneesmiddelen wordt 

vergoed. Dit is doorgaans het geneesmiddel van de fabrikant die de laagste prijs berekent: het 

preferente geneesmiddel. De verzekeraar bepaalt periodiek (bijvoorbeeld een keer per jaar) welk 

geneesmiddel dat is. De apotheker dient het preferente middel te verstrekken, tenzij de arts 

aangeeft dat een bepaald merk medisch noodzakelijk is. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. 

 

Een variant op het preferentiebeleid is het couvert-preferentiebeleid. Hierbij onderhandelen de 

fabrikanten van generieke geneesmiddelen rechtstreeks met de zorgverzekeraars over de prijs van 

een geneesmiddel. De fabrikant biedt een onderhandse korting direct aan de verzekeraar aan. De AIP 

van het betreffende geneesmiddel blijft daarbij onveranderd. Dit houdt in dat de apotheker de AIP bij 

de verzekeraar in rekening brengt, en dat de verzekeraar hierop een korting krijgt van de fabrikant. 

Als de zorgverzekeraar geen voorkeursbeleid voert, kiest de apotheker het merk. De patiënt kan in 
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dit geval ook voor andere medicijnen een vergoeding krijgen, wel altijd tot een door de overheid 

vastgesteld maximum en conform de voorwaarden van zijn zorgpolis. 

 

 

3.4.2 Prijsgarantie 

Bij prijsgarantie bepaalt de verzekeraar de hoogte van de vergoeding, maar stelt geen beperkingen 

aan de middelen die vergoed worden. De verzekeraar bepaalt hierbij een maximum 

vergoedingslimiet binnen een cluster van geneesmiddelen. Een specifieke vorm van farmaceutische 

zorginkoop is de ‘laagste prijsgarantie’. Anders dan bij het preferentiebeleid wordt de zorgverlening 

wel vergoed indien niet het goedkoopste geneesmiddel wordt voorgeschreven,  maar tot het 

maximum van het middel met de laagste prijs. Indien de verzekeraar naast de laagste prijsgarantie 

een margebeleid voert, betekent dit dat een bepaalde bandbreedte geldt boven de vastgestelde 

laagste prijs. Een andere vorm van prijsgarantie is het IDEA-model/pakjesmodel, waarbij een 

gemiddelde prijs voor het cluster van geneesmiddelen wordt gehanteerd. Daarbij vergoedt de 

zorgverzekeraar aan de apotheker één gemiddelde, maandelijks bepaalde prijs per pakje, ongeacht 

het soort geneesmiddel, merk en inkoopprijs. 

 

 

3.4.3 Andere prikkels 

Ook kan de zorgverzekeraar nog andere prikkels inbouwen die zorgverleners stimuleren om te kiezen 

voor een doelmatig en/of door de verzekeraar aangewezen geneesmiddel, zoals het financieel 

belonen van het behalen van minimum percentages in het voorschrijven van generieke middelen. 

Ook wordt kwaliteit van de zorgverlening door verzekeraars gebruikt voor contractering. Apotheken 

die niet voldoen aan basiseisen voor kwaliteit komen niet in aanmerking voor een contract. 

Voorbeeld van basiseisen waaraan een apotheek moet voldoen zijn onder andere de Nederlandse 

Apotheek Norm (NAN). Verschillende zorgverzekeraars hanteren bij de contractering een systeem 

voor aanvullende kwaliteitsafspraken.  

 

3.4.4 Contracteerproces 

De onderhandelingen over de (vergoeding van) geneesmiddelen vindt plaats tussen de 

zorgverzekeraar en de openbare apotheker. In de extramurale zorg zijn er zelfstandige openbare 

apotheken (al dan niet gevestigd in een gezondheidscentrum), apotheekhoudende huisartsen en 

poliklinische apotheken. Nederland telde in 2014 ongeveer 2000 openbare apotheken en 950 

apotheekhoudende huisartsen/huisartspraktijken. Het zijn vooral zorgmakelaars die onderhandelen 

over de farmaceutische zorg. Dit doen apotheken zelden individueel. Openbare apotheken laten zich 

op verschillende wijzen vertegenwoordigen in het contracteerproces met de verzekeraars. Gangbare 

werkwijzen zijn vertegenwoordiging via een hoofdaannemer/onderdaannemer constructie, een 

coöperatie of een ketenbedrijf. In 2014 liet driekwart van de apotheken zich tijdens het 

contracteerproces vertegenwoordigen. Een kwart van de apotheken sluit op individuele basis een 

contract af met een zorgverzekeraar [14]. 

 

 

3.5 Inkoopmarkt intramurale geneesmiddelen 

De aanspraak op de geneesmiddelen die tot de medisch specialistische zorg behoren, is vastgelegd in 

het Besluit Zorgverzekering. Medisch specialistische geneesmiddelen stromen automatisch in het 
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verzekerde basispakket (‘open instroom’) tenzij ze tijdelijk geblokkeerd worden via de zogenoemde 

pakketsluis. Zij horen vanaf het moment van de handelsregistratie (na de positieve beoordeling van 

de balans van effectiviteit en veiligheid tot de ‘stand van de wetenschap en praktijk’) in het pakket. 

Verzekerden hebben dus recht op innovatieve medisch specialistische geneesmiddelen die niet 

expliciet zijn uitgesloten (van de verzekerde ziekenhuiszorg). De minister van VWS beslist over 

eventuele uitsluiting van innovaties voor het basispakket, op advies van het Zorginstituut Nederland. 

Sinds 2012 worden dure en weesgeneesmiddelen systematisch (her)beoordeeld voor het verzekerde 

pakket. Daarnaast is in 2015 de zogenoemde pakketsluis ingericht waarmee automatische toelating 

tot het pakket tijdelijk geblokkeerd kan worden. De pakketsluis is bedoeld om voor zeer dure 

geneesmiddelen landelijke prijsafspraken te kunnen maken. Tijdens de sluisperiode onderhandelt 

het Buro Prijsarrangementen Geneesmiddelen van het ministerie van VWS met de leverancier van 

zeer dure  geneesmiddelen over de prijs. 

 

Volgens het huidige beleid wordt een geneesmiddel dat wordt toegediend binnen de medisch 

specialistische zorg in principe bekostigd via het tarief van een DBC-zorgproduct. De zorgaanbieder 

declareert geneesmiddelen niet apart, maar als integraal onderdeel van een DBC-zorgproduct. 

Omdat de kosten van behandeling met een geneesmiddel sterk kunnen variëren op individueel 

niveau en omdat geneesmiddelen bij verschillende indicaties kunnen worden ingezet, kan sprake zijn 

van kosteninhomogeniteit van een DBC-zorgproduct. Om dit te voorkomen stelt de NZa sinds 2012 

voor een aantal geneesmiddelen een aparte prestatie vast, een zogenaamde ‘add-on’. Als generiek 

criterium voor het afgeven van een add-on declaratietitel voor geneesmiddelen gold tot 2015 dat de 

combinatie van de stofnaam, toedieningsvorm en indicatie gemiddeld meer moet kosten dan 

€10.000 per patiënt per jaar. Vanaf 2015 mogen ook geneesmiddelen op deze lijst staan die minder 

kosten dan €10.000 per patiënt per jaar (vanaf €1.000,-). 

 

Per 1 januari 2017 is een gewijzigd bekostigingsbeleid voor add-on geneesmiddelen van kracht. Tot 

2017 registreerden en declareerden ziekenhuizen deze geneesmiddelen nog in milligrammen of 

milliliters in de vorm van door de NZa gedefinieerde (DBC) zorgactiviteiten (add-ons). Dat is 

veranderd naar een registratie en declaratie op basis van aantal verpakkingen (of delen daarvan). Op 

de nota die het ziekenhuis opstelt komt te staan welk merkgeneesmiddel is gebruikt en voor welke 

indicatie. 

 

In tabel 5 zijn de toelating, vergoeding en inkoopbeleid van intramurale geneesmiddelen schematisch 

weergegeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Toelating, vergoedingen en inkoopbeleid intramurale geneesmiddelen 

Nieuwe (merk)geneesmiddelen  
 

Vergoeding en onderhandeling 
(Merk)geneesmiddelen  

Vergoeding en onderhandeling 
(merk)geneesmiddelen 
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Opname pakket en Prijsbepaling 

 
Onderdeel van declaratie DBC-

zorgproduct  

 
 Add-on voor (dure) geneesmiddelen 

Geneesmiddel automatisch 
toegelaten tot medisch 

specialistische zorg in basispakket 
op basis van positieve beoordeling 

van effectiviteit en veiligheid. 
 

De meeste dure en 
weesgeneesmiddelen krijgen sinds 

2012 voorwaardelijke 
pakkettoelating bij onzekerheden 

over de therapeutische 
meerwaarde en kosteneffectiviteit 

 
In 2015 is pakketsluis ingericht 

waarmee automatische toelating 
tot het pakket geblokkeerd kan 

worden  
Maximumprijs (referentieprijs) 

vastgesteld op basis van prijzen in 
vier omringende landen (Belgie, 

Duitsland, Frankrijk, England) 
 

Fabrikant stelt prijs vast in   
apotheekinkoopprijs (AIP) 

Ziekenhuis onderhandelt met 
fabrikant of groothandel over de 

prijs van het geneesmiddel.  
 

Eventueel landelijke vertrouwelijke 
onderhandelingen door ministerie 

VWS met fabrikant.  

De kosten van het geneesmiddel 
maken onderdeel uit van de van 

de totale behandeling (DBC-
zorgproduct) die de patiënt 

ontvangt  
 
  Onderhandelen van ziekenhuis 
met de fabrikant is mogelijk (als 

er keuzemogelijkheid tussen 
geneesmiddelen is).  

 
In geval van generieke 
geneesmiddelen kan 

preferentiebeleid gevoerd 
worden. 

 
Er is toenemende interesse om 

biosimilars van biologische 
producten te kiezen binnen het 

preferentiebeleid 

Kosten van dure geneesmiddelen 
worden via add-on gedeclareerd. 

Vanaf 2015 mogen ook 
geneesmiddelen op deze lijst staan 

die meer kosten dan € 1.000 per 
patiënt per jaar 

 
Vanaf 2017 wijziging in 

bekostigingsbeleid voor add-on 
geneesmiddelen. Registratie en 

declaratie van aantal verpakkingen 
op basis van G-standaard 

 
Dure geneesmiddelen vallen vaak 

onder de aanneemsom of 
plafondafspraak 

met doorleverplicht.  
 

Daarnaast bestaan 
nacalculatieafspraken voor 

voor nieuwe, net tot de markt 
toegelaten add-on geneesmiddelen 
 

Landelijke of Europese 
onderhandelingen door overheid 

ligt met name voor de hand bij  dure 
geneesmiddelen zonder 

concurrerend middel  
 

Er ontstaan initiatieven voor 
collectieve inkoop van ziekenhuizen 
samen met met zorgverzekeraars, of 

tussen ziekenhuizen onderling 

 

 

3.5.1 Prestatiebekostiging 

Tot 1 januari 2012 moesten ziekenhuizen patiënten behandelen met (geregistreerde) dure 

geneesmiddelen en moesten zorgverzekeraars 80% van de netto inkoopkosten van de dure 

geneesmiddelen en 100% van de weesgeneesmiddelen betalen aan de ziekenhuizen. Voor de 

resterende 20% van de netto inkoopkosten moest een ziekenhuis dekking zien te vinden in het 

toegewezen ziekenhuisbudget. Sinds 2012 geldt géén vaste bekostiging meer voor de netto 

inkoopkosten van de dure geneesmiddelen op basis van nacalculatie. Zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen moeten voor steeds meer van deze dure middelen onderhandelen over de prijs, inzet 

en het aantal behandelingen. En ze lopen daarover een volledig bedrijfsrisico.6 Ook hoeven 

zorgverzekeraars deze behandelingen niet meer bij elk ziekenhuis in te kopen (selectieve inkoop). 

Alle geneesmiddelen op de stofnamenlijst en beleidsregels Dure en Weesgeneesmiddelen vallen 

                                                      
6
 Voor geneesmiddelen die via de sluisprocedure uiteindelijk in het pakket komen loopt de zorgverzekeraar 

geen risico gedurende het jaar dat het middel in het pakket instroomt en in eerste volle kalenderjaar daarna. 
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sinds 1 januari 2012 onder de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, en 

onder de Prestatiebekostiging.  

 

(Individuele) ziekenhuizen onderhandelen met de zorgverzekeraar over de tarieven van DBC-

zorgproducten, over de inkoop van de medicamenteuze behandelingen, de hoogte van de 

bekostiging van dure geneesmiddelen, en de kwaliteit van de behandeling. (Individuele) ziekenhuizen 

onderhandelen – al dan niet in samenwerking met de zorgverzekeraar – met groothandels of 

fabrikanten over de prijs van geneesmiddelen.   

 

 

3.5.2 Overheveling 

In 2012 heeft de overheid ook een start gemaakt met de zogenoemde Overheveling, het stapsgewijs 

onderbrengen van dure extramurale geneesmiddelen uit het GVS onder de Medisch Specialistische 

Zorg. De overheid wil hiermee de aanspraak van de patiënt en de bekostiging van de geneesmiddelen 

eenduidig regelen en de inkoop van dure geneesmiddelen doelmatiger maken. Tussen 2012 en 2014 

zijn de uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen met 12,8% gestegen. De forse toename in 

2012 en 2013 is grotendeels te verklaren door beleidswijzigingen in de bekostiging, waarbij een grote 

groep geneesmiddelen is overgeheveld van extramurale naar intramurale verstrekking.  

 

Met de overheveling vallen de volgende geneesmiddelen ook onder de prestatiebekostiging en de 

selectieve inkoop: TNF-alfaremmers, oncolytica, groeihormonen en fertiliteitshormonen [14]. De 

minister van VWS heeft een uitgebreide evaluatie laten uitvoeren naar de gevolgen van alle 

overhevelingen [15]. Uit het onderzoek bleek dat de overheveling tot lagere prijzen heeft geleid voor 

TNF-alfaremmers, fertiliteitshormonen en groeihormonen. Dit geldt in mindere mate voor de 

oncolytica [15]. In grote lijnen heeft de overheveling niet geleid tot hogere kwaliteit van de totale 

behandeling [14]. Geënquêteerden waren vaak vrij negatief over de impact op de patiëntgerichtheid. 

Men doelde hierbij vooral  op de soms lange reistijden naar het ziekenhuis om medicijnen op te 

halen en minder gunstige openingstijden. De minister heeft in 2014 een pas op de plaats gemaakt 

met het overhevelen. Overwegingen hierbij waren knelpunten rondom medicatieoverdracht en 

vermeende signalen van onderbehandeling als gevolg van krappe budgetten. Overheveling bleek tot 

problemen te leiden voor wat betreft de beschikbaarheid, mede als gevolg van volumegroei en het 

‘inboeken’ van geplande bezuiniging van de overheveling. In april 2016 bevestigde de minister dat de 

overheveling 'on hold' blijft in haar reactie op het laatste evaluatierapport.  

 

 

3.5.3 Contracteerproces 

Uit de NZa monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2016 

bleek dat zorgverzekeraars binnen de gemaakte afspraken over medisch-specialistische zorg met 

99% van de algemene ziekenhuizen en met alle academische ziekenhuizen contractafspraken hebben 

gemaakt die specifiek gaan over geneesmiddelen [16, 17]. De NZa baseerde haar bevindingen op een 

online enquête die in januari 2016 is uitgezet onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars in 

Nederland. Daarnaast heeft de NZa ook interviews afgenomen bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars.  
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De NZa concludeerde dat er veel variatie in contractvormen bestaat tussen zorgverzekeraars. De 

meeste contracten die zijn afgesloten door algemene ziekenhuizen omvatten de afspraak dat dure 

geneesmiddelen vallen onder het integrale omzetplafond met doorleverplicht. De tweede vorm 

die zij het meest hebben afgesproken zijn nacalculatieafspraken voor dure geneesmiddelen. Men 

maakt meer dan voorheen een combinatieafspraak met nacalculatieafspraken voor nieuwe, net tot 

de markt toegelaten en dure add-on geneesmiddelen waarbij oudere, goedkopere add-on 

geneesmiddelen onder het integrale omzetplafond vallen. Deze ontwikkeling betekent dat 

zorgverzekeraars meer risico op zich nemen voor het volume en de prijs van nieuwe 

geneesmiddelen. Als tegenprestatie worden afspraken gemaakt tussen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars waarin zorgaanbieders marge inleveren door lagere tarieven af te spreken voor 

geneesmiddelen waar (therapeutische) alternatieven voor bestaan [16]. 

 

 

3.6 Inkoopbeleid van de Nederlandse zorgverzekeraars 

De NZa rapporteert in haar marktscan 2014 dat de vier grote zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis 

en VGZ in Nederland samen een marktaandeel hebben van ongeveer 90% [14]. Deze vier grote 

zorgverzekeraars voeren allen een eigen inkoopbeleid. Van de zes kleine zorgverzekeraars voeren 

DSW, Zorg en Zekerheid (Z&Z) en De Friesland een eigen inkoopbeleid. Eno, ONVZ en ASR voeren een 

inkoopbeleid via inkoopcombinatie Multizorg. Eno participeert alleen buiten haar kernregio in 

Multizorg. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de zorgverzekeraars en hun marktaandelen. In 2014 

pasten de meeste verzekeraars binnen hetzelfde contract zowel het preferentiebeleid als de 

prijsgarantie toe. Dit houdt in dat bij een aantal clusters van geneesmiddelen preferentiebeleid 

wordt gevoerd en bij een aantal gewerkt wordt met een prijsgarantie. Ook zijn er clusters van 

geneesmiddelen waarop geen preferentiebeleid of prijsgarantie door de verzekeraars gevoerd 

wordt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer substitutie gevaarlijk is voor de verzekerde.  

 

Hieronder is het inkoop- en vergoedingenbeleid van de Nederlandse zorgverzekeraars op een rij 

gezet ter illustratie van de specifieke rol en invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijfbeleid 

van artsen. Het vormt daarmee een verdieping van de beschrijving van de context (het speelveld) 

waarin de verschillende stakeholders in Nederland opereren. Het overzicht is opgesteld op basis van 

informatie uit documenten van individuele verzekeraars over het inkoopbeleid. Specifiek onderdeel 

van deze paragraaf is een vergelijking van het zorginkoopbeleid in 2015 met een eerder verschenen 

marktscan van  de NZa over het inkoopbeleid in 2012 [18]. 

 

 

3.6.1 Inkoopbeleid per verzekeraar 

Het inkoopbeleid per verzekeraar wordt uitgesplitst in: 

 Farmaceutische zorg/apotheken, 

 Huisartsenzorg, en  

 Ziekenhuizen/medisch specialistische zorg. 

 

Tevens wordt informatie gegeven over (wijzigingen in) het inkoop- en vergoedingenbeleid. Aan het 

eind van het hoofdstuk in Bijlagen 2 t/m 4 staan overzichten van alle aanvullende eisen etc. die 

worden gesteld bij het inkoopbeleid. 
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Farmaceutische zorg/apotheken 

In februari 2013 heeft de NZa een Marktscan gepubliceerd over de extramurale farmaceutische zorg, 

met daarin o.a. aangegeven welke inkoopstrategie(en) worden toegepast door de verschillende 

verzekeraars in 2012 [18]. In tabel 6 zijn de inkoopstrategieën voor 2012 samengevat en aangevuld 

met de gegevens over de zorginkoop voor 2016 (zorginkoopactiviteiten in 2015).   

 

Tabel 6: Typen contracten 2012 en 2016 

 ZKA Menzis VGZ CZ DSW Z&Z
 

DFZ Multi-

zorg
 

Preferentiebeleid 

2012 X X X X  X
7
   

2016 X
8
 

Middels 

‘Onder 

couvert’ 

X 

Proef: 

Maximale 

vergoe-

dingsprijs 

X 

 

X
9
  X

10
 

 

  

Prijsgarantie 

2012
 

X X X X X X X X 

2016
 

X 

Middels 

IDEA
 

X 

Laagste 

prijs-

garantie, 

aan de 

voorkant 

geregeld 

X 

Laagste 

prijs-

garantie; 

band-

breedte 

van 5% 

X 

Laagste 

prijs-

garantie; 

band-

breedte 

van 5% 

X 

Laagste 

prijs-

garantie 

o.b.v. 

goed-

koopste 

generieke 

label 

X
 

X
11

 

i.c.m. 

heffings-

korting als 

de 

prijsont-

wikkeling 

aanlei-

ding geeft 

X 

Laagste 

prijs-

garantie; 

band-

breedte 

van 5% 

 

Uit de tabel blijkt dat het beleid over de jaren op hoofdlijnen in ieder geval hetzelfde is gebleven. 

Details zijn niet beschikbaar over 2012, dus daar kunnen helaas geen uitspraken over worden 

gedaan. Alle zorgverzekeraars hanteerden het concept van Prijsgarantie. Het merendeel van de 

                                                      
7
 Z&Z wees in 2012 alle generieke middelen binnen een cluster aan als preferent zolang de prijs van een middel niet 

aanmerkelijk hoger was dan die van de andere generieke middelen binnen het cluster. Dit is feitelijk dan een combinatie 
van preferentiebeleid en prijsgarantie. 
8
 Indien de apotheker niet opteert voor de IDEA-overeenkomst, dan geldt het preferentiebeleid. ZK bepaalt daarvoor 

(‘onder couvert’-model) het geneesmiddelmerk, dat wil zeggen de apotheekhoudende mag uitsluitend het geneesmiddel 
leveren dat ZK als voorkeursmiddel heeft aangewezen.  
9
 CZ heeft in 2015 een groot aantal middelen voor meerdere jaren aangewezen en continueert dit beleid ook in 2016 

(voorkeursbeleid). Naast artikelpreferentie is prijspreferentie (de laagste prijsgarantie) van toepassing op het overige 
multisource segment. Dit wordt gehandhaafd met een bandbreedte van 5%. 
10

 Binnen het multi-source segment geldt alleen vergoeding van de generieke geneesmiddelen. 
11

 DFZ vergoedt voor generieke middelen de in de geneesmiddelentaxe opgenomen prijs, maar vergoedt nooit meer dan 
het opgenomen percentage van het laagste geprijsde middel in het betreffende PRK-cluster. DFZ vergoedt voor de 
geleverde middelen (Specialité geneesmiddelen en magistrale receptuur) maximaal de prijs zoals opgenomen in de 
geneesmiddelentaxe, minus - als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft - een x-percentage heffingskorting 
(voorheen: ‘clawback’). Op de NOAC’s dabigatran, rivaroxaban en apixaban is geen korting van toepassing. Zie ook: 

https://www.defriesland.nl/Images/Overeenkomst-farmaceutische-zorg-2016-%20basis-27214.pdf.  
 

https://www.defriesland.nl/Images/Overeenkomst-farmaceutische-zorg-2016-%20basis-27214.pdf
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zorgverzekeraars hanteerde daarnaast tevens het Preferentiebeleid. Per cluster medicijnen wordt 

vaak een keuze gemaakt uit of het Preferentiebeleid of Prijsgarantie.  

 

Naast het Preferentiebeleid en Prijsgarantie stellen sommige zorgverzekeraars aanvullende eisen aan 

de apotheken die ze contracteren of als deze bijv. een Plus-contract van Menzis willen hebben. 

Daarvoor moeten veelal de resultaten op bepaalde indicatoren worden aangeleverd (prestatie-

indicatoren, klanttevredenheid/CQi, e.a.). Alleen DSW lijkt dit niet te doen. Een andere belangrijke 

pijler van veel zorgverzekeraars is het stimuleren van de zorgverlenersrol van de apotheek. Nieuwe 

apothekers worden in principe niet gecontracteerd, tenzij er sprake is van een hiaat in de 

zorgverlening in die regio. In een enkel geval is er sprake van voorkeursleveranciers, zoals voor de 

internetapotheek eFarma (Achmea). Bijna alle zorgverzekeraars investeren in specifieke 

programma’s c.q. projecten, bijv. over doelmatig gebruik (CZ) of herhaalmedicatie (VRZ/Z&Z). Zie 

bijlage 2 voor meer informatie over de aanvullende eisen. 

 

Huisartsenzorg 

In bijlage 3 staat een overzicht van het huisartseninkoopbeleid van de zorgverzekeraars specifiek 

gericht op de farmaceutische zorg. Wat opvalt is dat alle zorgverzekeraars een prestatie doelmatig 

voorschrijven hanteren (veelal o.b.v. de indicatoren van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, 

IVM, alhoewel dit zich ook steeds meer beweegt naar toetsing aan de hand van het Elektronisch 

Voorschrijf Systeem – zie ook paragraaf 5.6). Ook hanteren ze allemaal proces- en 

uitkomstindicatoren, met name die van InEen. Een enkele zorgverzekeraar, zoals VGZ, zet zwaarder 

in op het farmaceutische beleid.  

 

Ziekenhuizen/medisch specialistische zorg 

In bijlage 4 staat een overzicht van het inkoopbeleid ziekenhuizen/medisch specialistische zorg van 

de zorgverzekeraars specifiek gericht op de farmaceutische zorg. De meeste zorgverzekeraars maken 

aparte afspraken over add ons, dure en/of weesgeneesmiddelen. Zij geven daarover 

spiegelinformatie, ten behoeve waarvan de ziekenhuizen indicatoren moeten aanleveren. Een aantal 

zorgverzekeraars stelt in hun minimumeisen dat in sommige gevallen alleen op stofnaam mag 

worden voorgeschreven bij GVS-producten. In de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland zitten 

meerdere zorgverzekeraars. 

 

Informatie over (wijzigingen in) het inkoop- en vergoedingenbeleid 

Het inkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars is verschillend. Het (jaarlijks) informeren van 

het nieuwe beleid is een verplichting van de NZa en gebeurt op verschillende manieren. DSW heeft 

bijvoorbeeld tussen januari en september inkoopgesprekken met de zorgaanbieders en verstuurt in 

september een aanbiedingsbrief, terwijl VGZ 1 april zijn inkoopbeleid publiceert, daarna een 

informatiebijeenkomst houdt en vanaf juni inkoopgesprekken start naar aanleiding van de 

conceptovereenkomsten. In november is voor alle zorgverzekeraars het inkoopproces voor het jaar 

erop afgesloten. De informatie over de procedures wordt verstrekt via brochures en/of online op de 

websites van de zorgverzekeraars. 

 

Klanten van de zorgverzekeraars ontvangen in de laatste maanden van het jaar persoonlijk 

informatie over wijzigingen in het vergoedingenbeleid van hun zorgverzekeraar. Daarnaast is alle 

informatie te vinden op de websites van de zorgverzekeraars.  
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Kernpunten van de Nederlandse context 

 Met de stelselherziening in 2006 werd het beheersen van het zorgvolume en prijzen de 

verantwoordelijkheid van concurrerende verzekeraars, die daarin een integrale afweging dienen 

te maken tussen het belang van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Zowel aanbieders 

als zorgverzekeraars werden risicodragers. 

 Zowel  regulering door de overheid als marktgerichte hervormingen op het gebied van 

geneesmiddelenbeleid hebben in de afgelopen 25 jaar bijgedragen aan lagere prijzen voor 

geneesmiddelen. 

 De inkoop van extramurale geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen is de laatste tien 

jaar sterk veranderd, vooral als gevolg van het preferentiebeleid.   

 In de extramurale zorg zijn er in het algemeen twee verschillende vormen van inkoop aanwezig 

op de apothekersmarkt: preferentiebeleid en (laagste) prijsgarantie. Bij het preferentiebeleid 

bepaalt de verzekeraar welk specifiek middel vergoed wordt, vaak het goedkoopste generieke 

product. Bij de laagste prijsgarantie bepaalt de verzekeraar de hoogte van de vergoeding maar 

stelt geen beperkingen aan de middelen die vergoed worden. Een andere vorm van prijsgarantie 

is het IDEA-model/pakjesmodel, waarbij een gemiddelde prijs voor het cluster van 

geneesmiddelen wordt gehanteerd. 

 Volgens het huidige beleid wordt een geneesmiddel dat wordt toegediend binnen de medisch 

specialistische zorg in principe bekostigd via het tarief van een DBC-zorgproduct. De 

zorgaanbieder declareert geneesmiddelen niet apart, maar als integraal onderdeel van een DBC-

zorgproduct. Omdat de kosten van behandeling met een geneesmiddel sterk kunnen variëren 

op individueel niveau en omdat geneesmiddelen bij verschillende indicaties kunnen worden 

ingezet, kan sprake zijn van kosteninhomogeniteit van een DBC-zorgproduct. Om dit te 

voorkomen stelt de Nederlandse Zorgautoriteit sinds 2012 voor een aantal geneesmiddelen een 

aparte prestatie vast, een zogenaamde ‘add-on’. 

 In 2012 heeft de overheid een start gemaakt met de zogenoemde Overheveling, het stapsgewijs 

onderbrengen van dure extramurale geneesmiddelen uit het GVS onder de Medisch 

Specialistische Zorg.  De minister van VWS heeft in 2014 een pas op de plaats gemaakt met het 

overhevelen. Overwegingen hierbij waren knelpunten rondom medicatieoverdracht en 

vermeende signalen van onderbehandeling als gevolg van krappe budgetten.  

 Sinds 2012 geldt géén vaste bekostiging meer voor de netto inkoopkosten van de dure 

geneesmiddelen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten nu onderhandelen over de prijs, de 

inzet en het aantal behandelingen van (vrijwel) de hele ziekenhuiszorg, ook over die met dure 

en weesgeneesmiddelen. Ook hoeven zorgverzekeraars deze behandelingen niet meer bij elk 

ziekenhuis in te kopen (selectieve inkoop). 

 De jaarlijkse omzet van receptgeneesmiddelen is de laatste 10 jaar stabiel gebleven, waarbij het 

aandeel in de totale zorgkosten is gedaald van ongeveer 10% naar 7%. In vergelijking met 

andere landen zijn de kosten van geneesmiddelen per hoofd van de bevolking in Nederland 

relatief laag.  
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4 Resultaten literatuurstudie  

 

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van het uitgevoerde literatuuronderzoek, dat als 

doel had om een tweetal vragen te beantwoorden, namelijk:  

a) Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van huisartsen en het afleverbeleid van 

apothekers in de eerste lijn en medisch specialisten en apothekers in de tweede lijn? 

b) Wat is bekend van de rol en invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijfbeleid van 

artsen en het afleverbeleid van apothekers? 

 

 

4.1 Bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur 

Achtereenvolgens worden de bevindingen gepresenteerd uit de rapid review of reviews, de 

wetenschappelijke literatuur over Nederland en de wetenschappelijke literatuur over de rol van de 

zorgverzekeraar. 

 

 

4.1.1 Rapid review of reviews 

Van de 69 reviews hebben we artikelen geëxcludeerd die niet over beïnvloedende factoren op het 

voorschrijfbeleid van geneesmiddelen gingen, die niet de gezondheidszorg van een OECD12-land 

betroffen, die over andere zorgverleners dan artsen of apothekers gingen (bijv. verpleegkundigen) 

en/of die in een andere taal dan het Nederlands of Engels waren geschreven. Uiteindelijk hebben we 

vijftien reviews geïncludeerd (tabel 7). Deze bevindingen zijn mogelijk afhankelijk van context en 

daarmee niet vanzelfsprekend generaliseerbaar naar de Nederlandse situatie. 

 

 

Tabel 7: Geïncludeerde studies rapid review of reviews 

Auteur, jaar Titel Medicatie Zorgsetting Landen van 

studies 

Barnes 2014 

[19] 

G-CSF utilization rate and prescribing patterns 

in United States: associations between 

physician and patient factors and GCSF use. 

G-CSF Artsen US 

Carton 2015 

[20] 

Off-Label Prescribing of Antipsychotics in 

Adults, Children and Elderly Individuals: A 

Systematic Review of Recent Prescription 

Trends 

Antipsychotica Landelijk Canada, US,  

NZ, Europa 

incl. NL.  

Charani 

2011 [21]  

Behavior change strategies to influence 

antimicrobial prescribing in acute care: a 

systematic review. 

Antibiotica Artsen US, NL, 

België 

Deepmala 

2013 [22] 

Identification of provider characteristics 

influencing prescription of analgesics: a 

systematic literature review 

Pijnstillers Huisartsen, 

specialisten 

US, UK 

Frankrijk, 

Zweden, 

Gwee 2009 

[23] 

Teaching of medical pharmacology: the need 

to nurture the early development of desired 

attitudes for safe and rational drug 

Verschillend Artsen US, UK 

                                                      
12

 Organization for Economic Co-operation and Development  
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Auteur, jaar Titel Medicatie Zorgsetting Landen van 

studies 

prescribing. 

Ho 2012 

[24] 

Improving the success of mailed letter 

intervention programs to influence 

prescribing behaviors: a review. 

Verschillend Huisartsen, 

specialisten 

Canada, US, 

AUS, DK, 

Norway 

Lim 2009 

[25] 

A systematic review of the literature 

comparing the practices of dispensing and 

non-dispensing doctors. 

Verschillend Artsen US, UK, 

Australie, 

non-OECD 

Lucas 2015 

[26] 

A systematic review of parent and clinician 

views and perceptions that influence 

prescribing decisions in relation to acute 

childhood infections in primary care. 

Antibiotica Huisarts UK, US, NZ, 

IJsland, 

Frankrijk, 

Noorwegen  

Mason 2008 

[27] 

New medicines in primary care: a review of 

influences on general practitioner prescribing 

Nieuwe 

medicatie 

Huisarts UK, US, 

Europa incl. 

NL 

Md Rezal 

2015 [28] 

Physicians' knowledge, perceptions and 

behaviour towards antibiotic prescribing: a 

systematic review of the literature. 

Antibiotica Artsen, 

apothekers 

Europe, US, 

non-OECD 

Ostini 2011 

[29] 

How is medication prescribing ceased? A 

systematic review. 

Verschillend Artsen Verschillend, 

incl. NL 

Ovsvag 

2008 [30] 

Preferred drug lists: potential impact on 

healthcare economics. 

Verschillend Landelijk US 

Paudyal 

2012 [31] 

Community pharmacists' adoption of 

medicines reclassified from prescription-only 

status: a systematic review of factors 

associated with decision making. 

Reclassified 

medicines 

Apothekers US, UK, AUS, 

NZ 

Pearson 

2009 [32] 

Do computerised clinical decision support 

systems for prescribing change practice? A 

systematic review of the literature (1990-

2007). 

Verschillend Artsen Canada, US, 

Europe 

Spurling 

2010 [33] 

Information from pharmaceutical companies 

and the quality, quantity, and cost of 

physicians' prescribing: a systematic review. 

Verschillend Artsen US, Canada, 

Europe incl. 

NL 

 

 

Deze vijftien artikelen gingen over beïnvloedende factoren op het voorschrijfbeleid van artsen en 

apothekers en noemden een scala aan factoren die het voorschrijven van geneesmiddelen kunnen 

beïnvloeden:  

 Eigenschappen van de zorgverlener, 

 Eigenschappen van de patiënt, 

 Invloed van collega’s, 

 Invloed van beleidsafspraken, 

 Invloed van de farmaceutische industrie. 

Hieronder vatten wij enkele kernbevindingen samen van de gevonden reviews. Tevens wordt kort 

ingegaan specifiek op de reviews van Paudyal et al. [31]en Mason et al. [27] en op interventies om 

voorschrijfgedrag te verbeteren. 
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Eigenschappen van de zorgverlener 

Veel van de studies noemden dat eigenschappen van de zorgverlener van invloed zijn op het 

voorschrijfgedrag. Deepmala et al. [22] onderzochten het voorschrijfproces rondom pijnmanagement 

en vonden dat met name eigenschappen zoals leeftijd, geslacht, ervaring, specialisme en de 

wisselwerking tussen zorgverlener- en patiënteigenschappen belangrijke beïnvloedende factoren 

waren. Lim et al. [25] voerden een systematic review uit naar de verschillen tussen artsen die ook 

geneesmiddelen afleveren (dispensing doctors) en dokters die dat niet doen en concludeerden dat 

dispensing doctors meer voorschrijven en hogere kosten maken. Er kan echter niet geconcludeerd 

worden dat deze dokters slechter voorschrijven en zich minder aan standaarden houden. De redenen 

voor inconsistent voorschrijven van een bepaald middel dat hetbeenmerg stimuleert om witte bloed- 

en stamcellen te produceren, variëren volgens Barnes et al. [19]. Zij identificeerden onder meer 

verschillen tussen professionals met betrekking tot ervaring en scholing, type praktijk (fee-for service 

vs. academische ziekenhuizen) en geografische locatie. De review van Gwee et al. [23] over fouten in 

het voorschrijven van medicatie relateerde met name de kennis van artsen aan deze fouten. Hoewel 

voorschrijffouten door vele factoren kunnen komen, noemden zij het niet adequaat les krijgen over 

farmacologie als één van de hoofdoorzaken. Hierdoor hebben medische studenten mogelijk een 

gebrek aan kennis over de basisprincipes van farmacologie en over de werking van geneesmiddelen 

om veilig en effectief te kunnen voorschrijven.  

 

 

Eigenschappen van de patiënt 

Barnes et al. [19] vonden tevens dat patiëntfactoren zoals afkomst, comorbiditeit, ernst van de 

ziekte, geografische locatie, chemotherapiebeleid en de overtuiging en attitude van patiënten jegens 

G-CSFF een rol speelden bij het voorschrijven van deze medicatie. Patiëntfactoren zoals geslacht, 

diagnose, eerdere ziekenhuisopnames en de soort zorgverzekering waren factoren van invloed op 

het gebruik van meerdere antipsychotica tegelijk (polytherapie) [20]. De reviews van Md Rezal et al. 

[28] en Lucas et al. [26] noemden de verwachtingen van de patiënt en de druk die de patiënt 

uitoefent op de zorgverlener als beïnvloedende factoren op het voorschrijven van antibiotica.  

 

 

Invloed van collega’s  

De mening en het voorschrijfgedrag van collega’s heeft mogelijk een grotere invloed op het 

antibioticavoorschrijfgedrag dan lokaal beleid en richtlijnen [21]. Mason et al. [27] noemden een 

mogelijke invloed van medisch specialisten op het voorschrijfgedrag van huisartsen.  

 

 

Invloed van beleidsafspraken 

De review van Ovsvag et al. [30] ging over preferred drug lists en noemt dat restricties die gelden 

voor patiënten met een public healthcare insurance ook blijken door te werken op patiënten met 

een particuliere verzekering. Artsen die veel patiënten zien met een publieke verzekering, leken ook 

minder non-preffered drugs voor te schrijven aan patiënten met een particuliere zorgverzekering. 

Deze spillover effects lijken te laten zien dat restricties voor een specifieke groep het 

voorschrijfgedrag van artsen aan andere groepen ook leken te beïnvloeden. 
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Invloed van de farmaceutische industrie 

Spurling et al. [33] onderzochten specifiek de rol van de farmaceutische industrie en de invloed 

daarvan op het voorschrijven van artsen. Studies rapporteren een associatie tussen de blootstelling 

aan informatie van farmaceuten enerzijds en een hogere frequentie van voorschrijven, hogere 

kosten of het vaker afwijken van richtlijnen anderzijds, of rapporteerden geen associatie. Geen 

enkele studie vond een associatie met verbeterd voorschrijfgedrag (als gemeten aan de hand van 

kwaliteit, frequentie en kosten van voorschrijven). Daarnaast speelt reclame van 

receptgeneesmiddelen een rol zoals dit vooral in de Verenigde Staten voorkomt. Patiënten die 

werden blootgesteld aan deze direct-to-consumer (DTC) advertising bleken vaker hun arts te vragen 

het betreffende geneesmiddel aan hen voor te schrijven [23].  

 

 

Een scala aan factoren: effectiviteit en veiligheid geven de doorslag? 

Dat veel factoren van invloed kunnen zijn laat de review van Paudyal et al. [31] zien. Zij vonden dat 

patiëntveiligheid het belangrijkst is als het gaat om het besluit van apothekers om gereclassificeerde 

geneesmiddelen in hun dagelijkse praktijk op te nemen. Dit zijn geneesmiddelen die tot voor kort 

alleen op recept verkrijgbaar waren, maar die nu ook in de apotheek zonder recept kunnen worden 

afgeleverd. In totaal vonden zij 28 factoren die van invloed zijn op de besluitvorming van apothekers 

(zie Tabel 8).  

 

Ook de review van Mason et al. uit 2008 [27] noemde verschillende actoren die mogelijk van invloed 

zijn op het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen door huisartsen, zoals de invloed van medisch 

specialisten, vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven en voorschrijfadviseurs. Hoewel 

kosten van het geneesmiddel het voorschrijven ervan kan beïnvloeden, laten huisartsen zich in 

belangrijke mate leiden door eventuele zorgen over veiligheid en effectiviteit van het geneesmiddel.   

 

 

Interventies om voorschrijfgedrag te verbeteren 

Drie reviews gingen over het verbeteren van voorschrijfgedrag door middel van specifieke 

interventies die het voorschrijfgedrag beogen te beïnvloeden. Ho et al. [24] constateerden dat 

voorschrijvers gevoelig lijken te zijn voor mailed interventions. Dit zijn bijvoorbeeld aanbevelingen 

voor het voorschrijven van bepaalde medicatie die worden opgestuurd aan zorgverleners met als 

doel hen te scholen. In de review komt echter minder bewijs naar voren over een associatie tussen 

acceptatie van de opgestuurde aanbevelingen en het daadwerkelijk voorschrijven. Een review over 

computerized decision support systems (CDSSs) constateerde dat er nog relatief weinig bewijs is voor 

de impact van zulke keuzehulpen op specifieke aspecten van het voorschrijfproces, hoewel het leek 

dat het makkelijker is om therapie met behulp van keuzehulpen te fine-tunen dan de initiële 

therapiekeuze te beïnvloeden [32]. Ostini et al. [29] richtten zich specifiek op het stoppen met 

medicatie en haalden aan dat een gemeenschappelijke factor van succesvolle interventies de 

betrokkenheid van patiënten in het stopproces is.   
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Tabel 8: Beïnvloedende factoren bij het gebruik van gereclassificeerde medicijnen door apothekers [31]  

I. Eigenschappen van 

medicatie: bewijs van 

veiligheid en 

effectiviteit 

Medicatieveiligheid 

Potentieel van medicatie voor misbruik 

Overtuiging van de apotheker van succesvol zelfgebruik van medicatie door patiënt 

Noodzaak van risico assessment 

Bewijs voor effectiviteit van medicatie  

Vertrouwen in off-license leveren 

II. Ander 

eigenschappen van 

medicatie 

Financiële voordelen 

Juridische status van medicatie als ‘pharmacy-only’ 

Verkoopprijs van medicatie 

Nieuwigheid van therapeutisch domein (novelty of therapeutic area) 

Mogelijkheden voor ontwikkeling van apothekers’ rol met reclassificatie 

Medicatie indicatie voor acute indicaties 

III. Communicatie  Communicatie met zorgverleners 

Mening van collega’s 

Advertenties gericht op consumenten 

Invloed van zorgverleners 

IV. Organisatie en 

contextuele factoren 

Apothekers’ bronnen van informatie en training 

Toegang tot patiëntendossiers 

Apotheek resources zoals ruimte en personeel 

Apothekers’ morele en ethische kwesties 

Werkgeversbeleid 

Richtlijnen en protocollen 

Vertrouwen van apothekers om taken te delegeren aan ondersteunend personeel 

V. Patiënt-verzoeken Acceptatie van medicatie door patiënten 

VI. Externe factoren Reputatie van de fabrikant 

Sponsoring door beroepsorganisatie 

VII. Ervaringen van 

apothekers 

Ervaring van apothekers met levering van medicijnen 

Vertrouwen en competentie in het leverproces van medicijnen 

 

 

4.1.2 De wetenschappelijke literatuur over Nederland 

Van de 38 geïdentificeerde artikelen bleken elf artikelen niet relevant. Van de overgebleven 27 

artikelen gingen tien studies over het voorschrijven van antibiotica. Een meerderheid van de 

artikelen ging daarnaast over de huisartsenzorg (n=17). Een lijst van de wetenschappelijke artikelen 

over Nederland is opgenomen in tabel 9. Hier kwamen ten opzichte van de rapid review of reviews 

echter geen nieuwe inzichten naar voren over beïnvloedende factoren op microniveau.  
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Tabel 9: Wetenschappelijke literatuur over Nederland (n=27 papers) 

Auteur, jaar Titel Medicatie Zorgsetting 

Akkerman 2005 

[34] 

Determinants of antibiotic overprescribing in respiratory 

tract infections in general practice. 

Antibiotica Huisarts 

Anink 2013 [35] Treatment choices of paediatric rheumatologists for 

juvenile idiopathic arthritis: etanercept or adalimumab? 

Etanercept/ 

adalimumab 

Reumatologie 

de Bakker 2007 

[36] 

Determinants of the range of drugs prescribed in 

general practice: a cross-sectional analysis. 

Verschillend Huisarts 

de Bont 2013 

[37] 

Oral and topical antibiotic prescriptions for children in 

general practice 

Antibiotica Huisarts 

de Jong 2009a 

[38] 

Do decision support systems influence variation in 

prescription? 

Verschillend Huisarts 

de Jong 2009b 

[39] 

Respiratory symptoms in young infancy: child, parent 

and physician related determinants of drug prescription 

in primary care. 

Antibiotica en 

anti-asthma 

medicatie 

Huisarts 

de Jong 2010 

[40] 

Do guidelines create uniformity in medical practice? Verschillend Huisarts 

Demyttenaere 

2008 [41] 

Clinical factors influencing the prescription of 

antidepressants and benzodiazepines: results from the 

European study of the epidemiology of mental disorders 

(ESEMeD). 

Antidepressiva 

en 

benzodiazepines 

Landelijk 

Florentinus  

2007 [42] 

The effect of pharmacotherapy audit meetings on early 

new drug prescribing by general practitioners. 

Nieuwe 

medicatie 

Huisarts 

Florentinus 

2009 [43] 

Is new drug prescribing in primary care specialist 

induced? 

Vijf nieuwe 

medicijnen 

Huisarts 

Hopstaken 

2006 [44] 

Do clinical findings in lower respiratory tract infection 

help general practitioners prescribe antibiotics 

appropriately? 

Antibiotica Huisarts 

Klok 2013 [45] General practitioners' prescribing behaviour as a 

determinant of poor persistence with inhaled 

corticosteroids in children with respiratory symptoms: 

mixed methods study. 

Corticosteroiden 

(inhalers) 

Huisarts 

Koster 2011 

[46] 

Asthma medication use in infancy: determinants related 

to prescription of drug therapy. 

Asthma 

medicatie 

Huisarts 

Schouten 2005 

[47] 

Understanding variation in quality of antibiotic use for 

community-acquired pneumonia: effect of patient, 

professional and hospital factors. 

Antibiotica Ziekenhuis 

Smeets 2014 

[48] 

Factors related to psychotropic drug prescription for 

neuropsychiatric symptoms in nursing home residents 

with dementia. 

Psychoactieve 

middelen 

Verpleeghuis 

Smolders 2007 

[49] 

The impact of co-morbidity on GPs' pharmacological 

treatment decisions for patients with an anxiety 

disorder. 

Antidepressiva 

en 

benzodiazepines 

Huisarts 

Smolders 2008 

[50] 

Depressed and a co-morbid condition: more 

psychotropics prescribed! 

Psychoactieve 

middelen 

Huisarts 

van Boxel 2009 

[51] 

Socio-demographic factors influence chronic proton 

pump inhibitor use by a large population in the 

Netherlands. 

PPI Landelijk 
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Auteur, jaar Titel Medicatie Zorgsetting 

van Buul 2014 

[52] 

Factors influencing antibiotic prescribing in long-term 

care facilities: a qualitative in-depth study. 

Antibiotica Langdurige 

zorg 

van der Putten 

2014 [53] 

Antipsychotic drug prescription rates among Dutch 

nursing homes: the influence of patient characteristics 

and the dementia special care unit. 

Antipsychotica Verpleeghuis 

van Duijn 

2005a [54] 

Determinants of prescribing of second-choice antibiotics 

for upper and lower respiratory tract episodes in Dutch 

general practice. 

Antibiotica Huisarts 

van Duijn 

2005b [55] 

Variation in outpatient antibiotic use in three European 

countries: exploration of possible determinants. 

Antibiotica Huisarts 

van Duijn 2007 

[56] 

Diagnostic labelling as determinant of antibiotic 

prescribing for acute respiratory tract episodes in 

general practice. 

Antibiotica Huisarts 

van Gijssel-

Wiersma 2005 

[57] 

Influence of computerised medication charts on 

medication errors in a hospital. 

Verschillend Interne 

geneeskunde 

van Roosmalen 

2007 [58] 

Antibiotic prescribing in primary care: first choice and 

restrictive prescribing are two different traits. 

Antibiotica Huisarts 

Woerkom 2012 

[59] 

Ongoing measures to enhance the efficiency of 

prescribing of proton pump inhibitors and statins in The 

Netherlands: influence and future implications. 

PPI en statines Landelijk 

Zuidema 2011 

[60] 

Psychotropic drug prescription in nursing home patients 

with dementia: influence of environmental correlates 

and staff distress on physicians' prescription behavior. 

Psychoactieve 

middelen 

Verpleeghuis 

 

 

4.1.3 De wetenschappelijke literatuur over de  rol van de zorgverzekeraar 

We hebben een aanvullende literatuursearch gedaan naar de rol van de zorgverzekeraar in het 

beïnvloeden van voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en apothekers. We hebben daarbij gekeken 

naar invloed op microniveau (directe invloed op artsen of apothekers), meso niveau (indirecte 

invloed via zorginstellingen en regionaal beleid), en macroniveau (indirecte invloed via landelijk 

beleid). 

 

 

Directe invloed op artsen en apothekers 

De zorgverzekeraar werd in de internationale wetenschappelijke literatuur niet genoemd als partij 

die het voorschrijfgedrag op microniveau beïnvloedt. Wel kwam in bredere zin de invloed van 

vergoedingen aan bod. Een Canadese studie naar de attitude van huisartsen over de criteria voor 

vergoedingen noemde dat richtlijnen voor vergoedingen het voorschrijfproces kunnen compliceren. 

Mogelijk zorgen deze richtlijnen voor een lagere kwaliteit van zorg en extra tijdsinspanning voor de 

huisarts, wat de zorgkosten weer verhoogt [61]. Tegelijkertijd concludeerde een Belgische studie 

naar aangepaste vergoedingen voor glucocorticosteroïden bij COPD dat dit het voorschrijfgedrag van 

huisartsen juist verbeterde, zodat het voorschrijven beter in lijn was met de diagnose [62]. 

 

 

 



 

45 

 

Financiële incentives voor voorschrijvers 

Rashidian et al. [63] onderzochten in een Cochrane review de effecten van financiële incentives op 

voorschrijvers. Het betreffen bijvoorbeeld incentives als budget caps, budget targets, pay for 

performance en beleid gericht op de hoogte van vergoedingen (reimbursement rate policies). De 

onderzoekers concludeerden dat budget caps en budget targets mogelijk bijdragen aan lager 

geneesmiddelengebruik van patiënten (hoewel de evidence laag is), en constateerden verder dat het 

effect van beleid op gezondheidsuitkomsten niet gemeten is.  

 

 

Beleid gericht op de patiënt  

De review van Luiza et al. [64] bestudeerde het effect van maximale vergoedingen (cap) en eigen 

bijdragen op het gebruik van medicatie; dit beleid kan ervoor zorgen dat patiënten minder 

geneesmiddelen gebruiken. De onderzoekers vonden geen studies die de gevolgen voor de 

gezondheid van patiënten onderzochten. Een review van Aziz et al. [65] onderzocht de impact van 

eigen bijdragen op medicatietrouw. Zij vonden dat medicatietrouw verbeterde bij het verminderen 

van cost-sharing, zoals bijvoorbeeld een lagere eigen bijdrage, hoewel zij ook vonden dat patiënten 

die wel volledig vergoed werden ook een lagere medicatietrouw hadden. 

 

Een aantal reviews onderzocht specifiek het effect van reference pricing. De review van Acosta et al. 

[66] vond onder meer dat dit kan leiden tot een toename van de referentie geneesmiddelen 

(middelen waarvoor de patiënt niet hoeft bij te betalen), een afname van dure geneesmiddelen 

(waar de patiënt wel het verschil tussen de geneesmiddelprijs en referentieprijs betaalt) en een 

afname van de totale kosten die verzekeraars kwijt zijn aan geneesmiddelen. Geen enkele studie 

keek naar de effecten op zorggebruik en uitkomsten voor de gezondheid. Ook de review van Lee et 

al. [67] keek naar de effecten van reference pricing in de Verenigde Staten. De onderzoekers 

concludeerden onder meer dat dit leidt tot een afname van de totale kosten voor geneesmiddelen 

en dat het niet leidt tot een toename van zorggebruik. Drie studies die het effect op doktersbezoeken 

en ziekenhuisopnames onderzochten vonden geen significante verschillen na 3-12 maanden. Dylst et 

al. [68] concludeerden dat reference pricing op de korte termijn kosten bespaart, maar dat de kosten 

op de lange termijn niet zijn afgenomen.  

 

 

Toegankelijkheid van nieuwe medicatie 

Een review van Faulkner et al. [69] beschrijft de verschillende prijsmechanismen die payers en 

farmaceutische bedrijven hanteren bij toegang van nieuwe medicatie tot de geneesmiddelenmarkt. 

Belangrijk bij het vroegtijdig beschikbaar maken van geneesmiddelen voor patiënten is een flexibele 

aanpak bij het vergoeden van nieuwe medicatie. In de review onderscheidden ze financieel- en 

uitkomstgerichte mechanismen (zie box 1).  

 

 

Overig 

Kesselheim et al. [70] onderzochten de oorzaken van de hoge prijzen van receptplichtige 

geneesmiddelen in de Verenigde Staten. De belangrijkste factor die farmaceuten de mogelijkheid 

geeft om hoge prijzen te rekenen is markt exclusiviteit. De onderhandelingskracht van de payer is 
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daarbij beperkt, onder meer doordat drug payment plans van overheden bijna alle producten dienen 

op te nemen. 

 

 

Box 1: Verschillen tussen financieel gerichte en uitkomstgerichte mechanismen [69] 

Mechanismen gericht op financiën  

Prijs-volume afspraken:  Afspraken waarbij de prijs aan een bepaald volume gekoppeld wordt waarbij er een 

maximum wordt afgesproken. Hierbij horen ook afspraken over hoe de overheid eventuele overschrijdingen 

terughaalt. . 

Budget plafond: Er wordt een budget gedefinieerd waarbinnen de totale kosten moeten blijven. Dit kan ook in 

de vorm van een beperking van de kostengroei. Dit kan afgesproken worden op het niveau van de instelling, 

het zorgproduct, of de ziekte.  

Volume plafond: Er wordt een maximum gedefinieerd op het totale volume van een medicijn dat vergoed 

wordt. Boven dit maximum draagt de farmaceut de kosten.  

Ziekte specifieke afspraken: Hierbij worden voor bepaalde aandoeningen specifieke afspraken gemaakt over 

de vergoeding. Dit wordt vooral toegepast bij  zeldzame aandoeningen en in de oncologie.  

Mechanismen gericht op uitkomsten 

Voorwaardelijke vergoeding: Wanneer er bepaalde onzekerheden over een medicijn bestaan, bijvoorbeeld 

over de toelating op de markt, kan men afspreken om het middel te vergoeden, mits er aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. Vaak wordt hierbij afgesproken om tijdens de looptijd van de voorwaardelijke 

vergoeding (meestal 2-4 jaar) data te verzamelen voor een (definitieve) herbeoordeling.  

Pay-for-performance: Payers vergoeden farmaceutische bedrijven (extra) wanneer bepaalde klinische 

uitkomsten bereikt worden. Uitkomsten kunnen zowel positieve gezondheidsuitkomsten zijn als het vermijden 

van negatieve zorguitkomsten.   

Uitkomstafhankelijke kortingen: De Payer beoordeelt of een product voldoet aan een vooropgestelde norm 

van klinische uitkomsten. Is dit niet het geval dan kan er een korting opgelegd worden.   

Indicatie specifieke prijs:  Dit zijn afspraken waarbij er per specifieke indicatie een vergoeding wordt 

afgesproken voor hetzelfde product, gebaseerd op de relatieve waarde van het product.   

 

 

4.2 Bevindingen uit de grijze literatuur 

De bevindingen uit de grijze literatuur (zie tabel 10 voor een overzicht van de betreffende rapporten 

e.d.)  zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: 

 De machtsposities rondom de actieve zorginkoop van geneesmiddelen, en 

 De effecten van het huidige geneesmiddelenbeleid: De invloed op de kwaliteit van zorg en op 

het voorschrijfgedrag. 
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Tabel 10: Overzicht grijze literatuur (n=14) 

Auteur en jaartal Titel  

Loozen 2016 [71] Goede zorginkoop vergt gezonde machtsverhoudingen. Het belang van markt- 
en mededingingstoezicht binnen het Nederlandse zorgstelsel 

Tamsma 2016 [72] Contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners 

de Boer 2014 [73] Impact van geneesmiddelentekorten voor patiënten 

NZa 2016a [16] Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-

specialistische zorg. Eerste kwartaal 2016 

NZa 2016b [17] Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-

specialistische zorg. Vierde kwartaal 2016 

Zwikker 2015 [74] Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop. Ervaringen van 

gebruikers van longmedicatie 

Zwikker 2016 [75] Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop. Ervaringen van 

gebruikers van hart- en vaatmedicatie 

KWF 2014 [76] Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen. Nu en in de toekomst 

KWF 2015 [77] Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem 

kraakt 

VvAA 2016 [78] De zorgverlener in de spagaat: Defensieve zorgverlening. Een onderzoek naar 

de stand van zaken anno 2016 

Lambooij 2015 [79] Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2015 

IVM 2016 [80] Vergelijking van de ontwikkeling van het voorschrijven van de nieuwere 

bloedglucoseverlagende middelen in Nederland met Duitsland 

RVS 2017 [81] Inkoopsafari. Verkenning van de praktijk van zorginkoop 

Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen 2017 [82] 

Geneesmiddelenagenda 2017-2021. Behandeling op maat 

 

 

4.2.1 De machtsposities rondom de actieve zorginkoop van geneesmiddelen 

In 2016 heeft het iBMG een rapport uitgebracht over machtsverhoudingen en toezicht bij de 

zorginkoop. Hierin is ook een hoofdstuk gewijd aan de extramurale apothekerszorg. De auteurs 

stelden dat zorgverzekeraars over het algemeen een veel mindere machtspositie hebben dan wordt 

aangenomen. Voor een geloofwaardige onderhandelingspositie moet een verzekeraar immers in 

staat zijn verzekerden te kunnen 'sturen' naar voorkeursaanbieders. Dit is volgens de auteurs niet het 

geval. Redenen die daarvoor werden genoemd zijn de sterk ingekaderde zorgplicht en de beperkte 

mogelijkheden tot selectief contracteren door de wettelijke verankering van het hinderpaalcriterium. 

Apothekers hebben echter een veel zwakkere positie dan de meeste zorgverleners. Dit komt doordat 

de inkoopfunctie en zorgfunctie van apothekers door invoering van het preferentiebeleid en de vrije 

prijsvorming onder druk is komen te staan [71]. Het lijkt er dus op dat zorgverzekeraars een relatief 

sterkere machtspositie hebben bij actieve zorginkoop van geneesmiddelen dan bij andere vormen 

van actieve zorginkoop. De vraag is tot wat voor effecten dit leidt. 

 

De Vereniging VvAA en de Consumentenbond hebben in 2016 onderzocht of zorgverleners 

beperkingen ondervinden in de contractbepalingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners [72]. 

De vragenlijst is uitgezet onder 25.000 zorgverleners waaronder apothekers, huisartsen en medisch 

specialisten. Op basis van de respons van 1.691 zorgverleners (respons: 6,7%) rapporteerden de 

VvAA en Consumentenbond dat  86% van de respondenten te maken hebben met beperkende 
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voorwaarden van de verzekeraar die gevolgen kunnen hebben voor de door hen geleverde zorg [72]. 

Het rapport ging voor een belangrijk deel over contractuele aanbodbeperkingen. Wat betreft het 

voorschrijf- en afleverbeleid van medicatie werd het preferentiebeleid onderzocht. Van de 131 

responderende apothekers gaf 97% aan beperkingen te ondervinden door de uitvoering van het 

preferentiebeleid. Bij huisartsen betrof dat 57% van de 169 respondenten. Opvallend was daarbij wel 

dat ook fysiotherapeuten (57%) en logopedisten (40%) aangaven beperkingen te ondervinden van 

het preferentiebeleid, terwijl deze zorgverleners zelf geen geneesmiddelen voorschrijven. De 

zorgverleners geven hierbij aan dat patiënten door het preferentiebeleid vaak niet het meest 

geschikte medicijn krijgen. Ook stellen de zorgverleners dat het preferentiebeleid ten koste zou gaan 

van de therapietrouw [72].  

 

 

4.2.2 De effecten van het huidige geneesmiddelenbeleid 

Uit verschillende rapporten komt naar voren dat het preferentiebeleid en de actieve zorginkoop door 

verzekeraars heeft geleid tot  besparingen op medicatiekosten [16, 71]. Het iBMG spreekt over een 

besparing van 0,6 miljard euro op jaarbasis ten opzichte van 2008 [71]. De vraag is of deze 

besparingen ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van de zorg. 

 

De invloed op de kwaliteit van zorg 

Het iBMG concludeerde dat er op dit moment geen aanwijzingen lijken te zijn dat de relatief sterke 

positie van zorgverzekeraars leidt tot machtsmisbruik of faillissementen onder apothekers: het aantal 

apotheken is de laatste jaren gelijk gebleven, zorgverzekeraars hebben met 95% van alle aanbieders 

contracten afgesloten en patiënten zijn over het algemeen tevreden over de reisafstand en de 

wacht-, leverings- en openingstijden [71]. Wel werden patiënten de laatste jaren in toenemende 

mate geconfronteerd met medicijntekorten [73]. Voor de meeste patiëntgroepen leidden deze 

tekorten doorgaans niet tot gezondheidsschade [73-75]. Wel werd er gewaarschuwd dat kwetsbare 

patiëntgroepen hier een uitzondering op zouden kunnen vormen [73]. Verder kunnen tekorten van 

medicijnen waarvoor geen goed alternatief bestaat of waarvan de toedieningsvorm of de 

therapeutische breedte nauw luisteren mogelijk een grote impact hebben op de volksgezondheid. 

Eventuele financiële gevolgen door medicijntekorten zijn voor de patiënten doorgaans beperkt [73]. 

Ten aanzien van de machtsverhoudingen op de farmaceutische inkoopmarkt, adviseert het iBMG de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om terughoudend te zijn bij het toestaan van fusies. 

Fusies, zowel aan de kant van de verzekeraar als aan de kant van de apothekers, zouden het huidige 

evenwicht kunnen verstoren [71].  

 

Uit twee NIVEL-onderzoeken naar gevolgen van het preferentiebeleid bij gebruikers van 

longmedicatie [74] en hart- en vaatmedicatie [75] bleek dat er verbanden zijn tussen het wisselen 

van medicatie als gevolg van preferentiebeleid en patiëntervaringen ten aanzien van medicatie, zorg 

en gezondheid. Patiënten die zijn gewisseld van medicatie ervoeren meer problemen met praktisch 

gebruik, bijwerkingen en therapietrouw. Er waren geen significante verschillen ten aanzien van de 

ervaren werking van medicatie, het moeten (bij)betalen voor medicatie, zelfvertrouwen ten aanzien 

van informatieverwerving over en gebruik van medicatie, en ziekteverzuim. Ten aanzien van de 

effecten van geneesmiddelentekorten bevolen de NIVEL-rapporten aan tot meer transparantie van 

de verzekeraar ten aanzien van het preferentiebeleid en betere informatieverstrekking aan de 

patiënt. Verder werd gepleit voor meer onderzoek naar de kosten van onbedoelde gevolgen van het 
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preferentiebeleid, zoals de praktische problemen die patiënten ervaren bij het (moeten) wisselen van 

medicatie [74, 75]. 

 

Wat betreft de tweedelijnszorg zijn er volgens zorgaanbieders en zorgverzekeraars geen 

medicijntekorten bij add-on geneesmiddelen, blijkt uit de monitor Contractering en inkoop 

geneesmiddelen Medisch specialistische zorg uit begin 2016 [16]. Al bleek uit een enquête onder 119 

ziekenhuizen en acht zorgverzekeraars dat in 21 gevallen een patiënt moest worden verwezen naar 

een ander ziekenhuis om een bepaald middel te krijgen. Vier van de ondervraagde ziekenhuizen gaf 

aan klachten te hebben ontvangen van patiënten waarbij een geneesmiddel mogelijk niet verstrekt 

werd vanwege financiële redenen. De meeste zorgverzekeraars verwachtten dat de gemaakte 

contractafspraken voldoende toereikend zouden zijn om alle benodigde add-on geneesmiddelen in 

2016 aan hun verzekerden te verstrekken. Daarentegen verwachtte een groot deel van de 

zorgaanbieders wel financiële knelpunten, omdat zij niet in staat zijn voldoende zicht te krijgen op de 

komst van nieuwe geneesmiddelen, op de indicaties, en op de patiënten die hier aanspraak op 

maken binnen hun instelling [16].  

 

Uit de tweede NZa monitor van 2016 blijkt dat meer zorgaanbieders erin slaagden lagere 

inkoopprijzen te bedingen dan voorheen, met name bij geneesmiddelen met concurrentie [17]. Dit 

komt deels doordat zorgaanbieders samenwerken bij de inkoop van geneesmiddelen. De meeste 

zorgaanbieders maken daarbij binnenshuis afspraken over het gebruik van biosimilars. Ongeveer de 

helft laat nieuwe patiënten starten en ongeveer de helft zet patiënten over van biological naar 

biosimilar. Ook sturen vrijwel alle zorgaanbieders actief en structureel op de inzet van dure 

geneesmiddelen. De NZa concludeerde in haar tweede monitor van 2016 dat patiënten het 

geneesmiddel krijgen waarop zij zijn aangewezen. Desalniettemin geeft de monitor de NZa reden om 

nader onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten in de toegankelijkheid. Zo heeft geen van de 

zorgverzekeraars een plan hoe zij patiënten begeleiden als een verzekerde in de loop van een 

behandeling is aangewezen op een geneesmiddel dat niet is ingekocht bij de zorgaanbieder [17].  

 

Uit de monitor blijkt tevens dat, ondanks getekende contractafspraken, zorgaanbieders tussentijds 

onderhandelen met zorgverzekeraars. Drie van de zeven zorgverzekeraars maken geen 

nacalculatieafspraken voor nieuwe geneesmiddelen. Wanneer de zorgaanbieders bij deze 

verzekeraars proberen de contractafspraken open te breken indien op dat moment een patiënt in 

hun instelling is aangewezen op dit geneesmiddel, kost dat tijd. Van de zorgaanbieders heeft 29% 

aangegeven dat zij wacht met de inzet van het geneesmiddel, totdat er een akkoord is bereikt met de 

zorgverzekeraar. Het is niet bekend hoe lang dit duurt. Geen enkele zorgverzekeraar spant zich 

proactief in om, in de periode dat er nog geen add-on prestatie voor een nieuw geneesmiddel 

beschikbaar is, en de patiënt er wel aanspraak op heeft, hier aparte prijsafspraken over te maken. 

Alle verzekeraars kopen bepaalde dure geneesmiddelen bij een selectief aantal zorgaanbieders in. 

Indien een patiënt is aangewezen op een geneesmiddel dat niet is ingekocht bij de instelling waar hij 

op dat moment in behandeling is, dient de patiënt te worden doorverwezen. Het is niet bekend hoe 

lang dit proces duurt [17]. 

 

Dure oncologische geneesmiddelen 

In het inkoopbeleid van zorgverzekeraar nemen nieuwe geneesmiddelen tegen kanker een centrale 

plaats in. Er komen nieuwe geneesmiddelen op de markt die erg duur zijn, waardoor de druk op de 
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toegankelijkheid en betaalbaarheid van oncologische geneesmiddelen een groot probleem vormen 

[81]. In 2014 publiceerde de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK) het 

rapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’ en signaleerde daarin een aantal 

knelpunten ten aanzien van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen [76]. 

Vervolgens is een werkgroep ingesteld met als opdracht om een aantal geconstateerde problemen 

diepgaander te onderzoeken en oplossingsrichtingen aan te dragen.  Uit onderzoek van de KWF-

werkgroep dat zij in 2015 publiceerde worden door de werkgroep verschillende knelpunten in de 

toegankelijkheid van dure geneesmiddelen gesignaleerd [77]:  (1) de uitgaven aan dure 

geneesmiddelen stijgen;  (2) de farmaceutische industrie vraagt hoge prijzen voor de 

geneesmiddelen die niet in overeenstemming lijken met de gemaakte kosten en redelijk geachte 

winstmarges;  (3) Tussen instellingen, regio’s en provincies bestaat praktijkvariatie bij het 

voorschrijven van dure geneesmiddelen;  (4) ziekenhuizen ervaren knelpunten in het voorschrijven 

van geneesmiddelen;  (5) het huidige systeem kan de toegankelijkheid van geneesmiddelen nu en in 

de nabije toekomst niet voldoende garanderen; (6) in de huidige situatie is er onvoldoende zekerheid 

dat de patiënt volgens professionele richtlijnen wordt behandeld. 

 

De werkgroep sluit niet uit dat financiële redenen ten grondslag liggen aan praktijkvariatie tussen 

ziekenhuizen bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Patiënten worden hierover niet altijd 

geïnformeerd en ze worden ook niet altijd doorverwezen naar andere centra waar ze de behandeling 

wel kunnen krijgen. De werkgroep vindt dit onacceptabel. Ziekenhuizen slagen er in het algemeen 

niet in om kostendekkende afspraken te maken met de zorgverzekeraars voor dure geneesmiddelen 

en maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst.  

 

In het beschrijven van oplossingsrichtingen vindt de KWF-werkgroep dat er drie zaken moeten 

worden geregeld. De toegang tot geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt, hiervoor 

is extra budget nodig. Daarnaast moeten de prijzen van de geneesmiddelen omlaag. Tot slot moet er 

een regiehouder worden aangewezen voor de gehele keten. De werkgroep vindt het van belang dat 

patiënten ervan uit moeten kunnen gaan dat ze de meest optimale behandeling krijgen. Het moet 

transparant zijn in welke ziekenhuizen dure geneesmiddelen worden voorgeschreven. Soms kan het 

om kwalitatieve redenen noodzakelijk zijn om behandelingen te concentreren in centra waar 

specifieke expertise op een bepaald gebied aanwezig is. De oncologische beroepsgroepen moeten in 

voorkomende gevallen objectieve criteria opstellen die gebruikt kunnen worden om deze 

expertisecentra aan te wijzen [77]. Mede op basis van de gesignaleerde knelpunten in de 

toegankelijkheid voor dure oncologische geneesmiddelen, wordt patiënten geadviseerd contact op te 

nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.     

 

In 2016 heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het rapport ‘Inkoopsafari’ uitgebracht 

[81]. Dit rapport richt zich voornamelijk op de zorginkoop in algemene zin, maar gaat ook in op de 

situatie rond oncologische medicatie. De raad verwacht net als het KWF [76] dat de 

ziekenhuisuitgaven aanzienlijk zullen stijgen door de komst van nieuwe dure geneesmiddelen. De 

raad stelt verder dat binnen het macro budgettair kader (MBK) onvoldoende rekening is gehouden 

met deze stijging: "Ziekenhuizen willen het risico niet dragen voor deze uitgavenstijging en wensen 

nacalculatie. [...] Verzekeraars geven aan dat juist ziekenhuizen het risico kunnen beïnvloeden en 

willen het risico bij ziekenhuizen neerleggen.". De raad beschrijft verder dat een overschrijding van 

het MBK tot een inzet van het macrobeheersinstrument (het MBI) kan leiden [81]. Dit is een 
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generieke korting waartoe de minister kan besluiten, die alle ziekenhuizen krijgen, ongeacht of ze 

bijgedragen hebben aan de overschrijding. Hiermee geeft de raad de urgentie van het probleem aan 

en spoort daarmee impliciet de betrokken partijen aan om tot oplossingen te komen. 

 

De invloed op het voorschrijfgedrag 

Uit de grijze literatuur valt niet direct op te maken of actieve zorginkoop door verzekeraars direct 

effect heeft op het voorschrijfgedrag van huisartsen of medisch specialisten. Zorgverzekeraars 

moeten de inspanning leveren om enerzijds de betaalbaarheid en anderzijds de toegankelijkheid te 

borgen. Zij hebben een zorgplicht richting hun verzekerden als het gaat om basiszorg. De NZa 

monitor concludeerde dat patiënten het geneesmiddel krijgen waarop zij zijn aangewezen. Toch 

geven de resultaten de NZa reden om nader onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten in de 

toegankelijkheid. Zoals ook uit de inventarisatie van de wetenschappelijke literatuur bleek, spelen 

ook externe factoren een rol. Zo concludeerde een peiling van de Vereniging VvAA in 2016 dat 

zorgverleners ook onder druk staan van de IGZ en van (de familie van) hun patiënten. Dit leidde tot 

defensieve zorgverlening, waarbij zorgverleners vooral bezig zijn de patiënt het gevoel te geven 'dat 

er alles aan gedaan is' [78] en mogelijk dus sneller medicatie voorschrijven.  

 

Er zijn de laatste jaren ook andere trends zichtbaar in het voorschrijfgedrag van voorschrijvers. Zo 

houden voorschrijvers zich steeds beter aan richtlijnen en zijn zij terughoudend met antibiotica en 

nieuwe, dure antidiabetica. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) betitelde deze 

trends als 'positief' [79]. Zij wordt daarbij gesteund door een vergelijking tussen het voorschrijfgedrag 

in Duitsland en Nederland op het gebied van nieuwe antidiabetica [80]. Er leken wel forse regionale 

verschillen in het voorschrijfgedrag te bestaan, die niet te verklaren zijn door verschillen in 

patiëntenpopulatie [79]. Zij stelden dat dit aangeeft dat het geneesmiddelenbeleid nog verbeterd 

kan worden.  Voor het verder verbeteren van het voorschrijfgedrag van artsen heeft het IVM de 

volgende aanbevelingen gedaan [79]: 

 Richtlijnontwikkelaars moeten nieuwe, dure medicijnen een eenduidige plaats binnen de 

richtlijnen geven, zoals dat recent met nieuwe antidiabetica gedaan is.  

 Voorschrijvers zouden spiegelinformatie over hun voorschrijfgedrag van verzekeraars 

moeten kunnen krijgen, zodat voorschrijvers meer inzicht in hun handelen hebben. 

Belangrijk hierbij is dat kennisinstituten en verzekeraars de voorschrijvers helpen bij de 

interpretatie van deze informatie.  

 Koepelorganisaties en verzekeraars zouden samen op regioniveau verbeterpunten moeten 

gaan identificeren.   

 

Zorgakkoord 
Om de toegankelijkheid voor nieuwe geneesmiddelen in de toekomst te kunnen waarborgen heeft 

de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen begin 2017 de Geneesmiddelenagenda 2017-2021 

gepresenteerd. Hierin beschrijft de vereniging de uitdagingen voor de komende jaren (stijgende 

zorgkosten, veel nieuwe innovatieve, maar kostbare medicijnen) en haar visie hoe met deze 

uitdagingen om te gaan. In het visiestuk wordt gepleit voor een zorgakkoord. Dit zou een akkoord 

tussen overheid, geneesmiddelenbedrijven en zorgpartijen moeten zijn, gebaseerd op vier pijlers: 

innovatie, betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Het zorgakkoord zou moeten zorgen voor 

meer 'behandeling op maat' en concrete doelen moeten bevatten over bijvoorbeeld kostengroei, 

innovatie en toegankelijkheid van geneesmiddelen [82].   
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Kernpunten literatuurstudie 

 Op microniveau is er een scala aan factoren die het voorschrijfbeleid van artsen en apothekers 

lijken te beïnvloeden. Het betreffen onder meer eigenschappen van de zorgverlener, van de 

patiënt en van de medicatie, en invloed van collega’s, medisch specialisten, van 

beleidsafspraken en van de farmaceutische industrie. Effectiviteit en veiligheid lijken de 

belangrijkste factoren. De rol van de zorgverzekeraar (of payer) komt in de literatuur op 

microniveau niet naar voren als belangrijke beïnvloedende factor. 

 De invloed van de zorgverzekeraar (of payer) op macroniveau komt in de literatuur wel naar 

voren. Zo zijn er verschillende studies die het beleid van de zorgverzekeraar (of payer) relateren 

aan de afname van geneesmiddelengebruik per patiënt, de toename van het gebruik van 

generieke middelen, en lagere totale kosten van geneesmiddelen. Er lijkt een associatie te zijn 

tussen eigen betalingen van de patiënt en medicatieontrouw.  

 De invloed van beleid van de zorgverzekeraar op zorguitkomsten en zorggebruik is vaak niet 

onderzocht. Het ontbreekt aan kennis over de impact van beleid op de gezondheidsuitkomsten 

van patiënten. Uit een Canadese studie onder huisartsen bljikt dat richtlijnen voor vergoeding 

van geneesmiddelen het voorschrijfproces kunnen compliceren. Mogelijk zorgen deze richtlijnen 

voor een lagere kwaliteit van zorg en extra tijdsinspanning voor de huisarts, wat de zorgkosten 

weer verhoogt. 

 Uit de grijze literatuur komt naar voren dat zorgverzekeraars een relatief sterkere machtspositie 

lijken te hebben bij actieve zorginkoop van geneesmiddelen dan bij andere vormen van actieve 

zorginkoop . Middels o.a. het preferentiebeleid heeft dit de laatste jaren tot een 

maatschappelijke kostenbesparing van medicatie geleid.  

 Geneesmiddelentekorten als gevolg van het preferentiebeleid kunnen in specifieke gevallen een 

bedreiging vormen voor de kwaliteit van zorg. 

 Er blijkt een verband te zijn  tussen het wisselen van medicatie als gevolg van preferentiebeleid 

en patiëntervaringen ten aanzien van medicatie, zorg en gezondheid. Patiënten die zijn 

gewisseld van medicatie ervaren meer problemen met praktisch gebruik, bijwerkingen en 

therapietrouw. 

 De Vereniging VvAA en de Consumentenbond hebben in 2016 een vragenlijst uitgezet onder 

25.000 zorgverleners en gevraagd of zij beperkingen ondervinden in de contractbepalingen 

tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. De respons was 7%. Van de 131 responderende 

apothekers gaf 97% aan beperkingen te ondervinden door de uitvoering van het 

preferentiebeleid. Bij huisartsen betrof dat 57% van de 169 respondenten. 

 De druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van oncologische geneesmiddelen kan 

ongewenste praktijkvariatie tussen ziekenhuizen tot gevolg hebben bij het voorschrijven van 

geneesmiddelen. Ziekenhuizen slagen er in het algemeen niet in om kostendekkende afspraken 

te maken met de zorgverzekeraars voor dure geneesmiddelen en maken zich grote zorgen over 

de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Om knelpunten in de toegankelijkheid voor 

dure oncologische geneesmiddelen te signaleren kunnen patiënten contact opnemen met het 

Landelijk Meldpunt Zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.     

 Op basis van haar periodieke monitor ‘Contractering en inkoop geneesmiddelen medische 

specialistische zorg’ gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nader onderzoek doen naar 

mogelijke knelpunten in de toegankelijkheid van geneesmiddelen.   
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5 Extramurale farmaceutische zorg 
 

In dit hoofdstuk behandelen we de specifieke onderzoeksvragen die via de interviews met betrokken 

actoren zijn onderzocht.  Het gaat om de volgende vragen met betrekking tot de extramurale zorg: 

 Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van huisartsen en het afleverbeleid van 

apothekers in de eerste lijn? 

 Wat zijn concrete ervaringen van huisartsen en apothekers met een mogelijke invloed van de 

zorgverzekeraar op hun voorschrijf- en afleverbeleid? 

 Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt dit door 

betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten?  

 Welke ervaringen met voorschrijfgedrag en afleverbeleid hebben zorgverzekeraars bij 

inkoopafspraken met beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen? 

 

 

5.1 Speelveld extramurale farmaceutische zorg 

In figuur 4 staat het speelveld van de extramurale farmaceutische zorg schematisch weergegeven. 

Deze is telkens het uitgangspunt bij het beschrijven van de resultaten. De resultaten worden 

weergegeven in drie stappen:  

1) Verkenning van het speelveld, m.a.w. hoe verloopt de contractering etc. in de praktijk?  

2) Beantwoording van de onderzoeksvragen 

3) Aanvullende casuïstiek. 

 

 

Wet- en regelgeving

Fabrikant Zorgverzekeraar

Groothandel

Apotheek
Huisarts

(Zorggroep)

Patiënt

2de 
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Vaak via 

vertegen-

woordiging

Vaak via 

vertegen-

woordiging

 
Figuur 4: Speelveld extramurale farmaceutische zorg  
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Huisartsen en apothekers worden bij de onderhandeling met de zorgverzekeraars meestal 

vertegenwoordigd door een tussenpartij of op regioniveau; slechts in een enkel geval is er sprake van 

een individuele onderhandeling. Het gevoel bestaat daarom bij de apothekers en huisartsen dat het 

gaat om ‘tekenen bij het kruisje’: doe je niet mee, dan krijg je niets vergoed en dat betekent 

uiteindelijk ook geen klanten. Het zou fijn zijn als er meer maatwerk mogelijk is. 

 

Contracten worden merendeels voor één jaar afgesproken, alhoewel er nu enkele apotheken zijn 

met een tweejarig contract. In het contract staat hoe huisartsen en apothekers worden vergoed voor 

hun werkzaamheden en aan welke voorwaarden ze dan moeten voldoen. Het vergoeden aan 

apothekers gebeurt op basis van verschillende regels: Receptregels (een vergoeding voor iedere keer 

dat je een middel aflevert), het middel zelf (daar kan dus een preferentiebeleid op zitten) en extra 

prestaties (bijvoorbeeld het doen van medicatiereviews). De bekostigingssystematiek voor de 

huisartsen- en ketenzorg bestaat uit drie segmenten: 1) Inschrijvingen, POH-GGZ, Consulten en 

verrichtingen, 2) Kosten van de programma’s DM2, VRM en COPD/Astma, kosten van overige 

zorgprogramma’s en Organisatiekosten populatie, en 3) Resultaatbeloning en zorgvernieuwing 

(innovatiegelden). 

 

Door de meeste verzekeraars worden contracten gesloten op basis van drie pijlers: kosten, kwaliteit 

en patiënttevredenheid. Over deze laatste zegt een apotheker: 

“Maar patiënttevredenheid heeft te maken met wachttijden en beschikbaarheid en voor niks 

komen en ja, dat zijn dus zaken waar we helemaal geen invloed meer op hebben.” 

 

Een andere apotheker was daarin wat genuanceerder, door aan te geven dat patiënttevredenheid 

voor 10% meetelt; naast 10% op kwaliteitsindicatoren en 80% op kosten. Dat werd ook beaamd door 

een van de zorgverzekeraars.  

 

Hoe zorgverzekeraars aan de verschillende onderdelen in de praktijk invulling geven, verschilt (zie 

ook het eindrapport van dit onderzoek). Een apotheker daarover: 

“De een zegt van ja als je mee doet met het klanttevredenheidsonderzoek dat levert punten 

op. Terwijl een ander zegt, je moet meedoen met het klanttevredenheidsonderzoek, je moet 

bij de beste vijftig procent zitten of bij de beste tien procent.” 

 

Daarnaast werd gezegd dat de zorgverzekeraar de regels weleens wil veranderen waaraan bijv. de 

apotheek moet voldoen, zonder dat de apotheken voldoende tijd hebben om dit te kunnen 

bewerkstelligen.   

 

Zorggroepen hebben op dit moment nog maar nauwelijks tot geen rol bij de onderhandeling over het 

farmaceutische beleid.13 Dat is in het verleden wel geprobeerd, maar liep stuk op de financiële 

risico’s die zorggroepen dan zouden lopen. Toch staan zorggroepen er niet negatief tegenover en 

zien ze ook wel voordelen indien zij een rol krijgen: 

“Ik denk dat er genoeg Zorggroepen bereid zijn om die taak over te nemen van hen, om te 

kijken of ze wel lange termijn afspraken kunnen maken, maar dan moet daar natuurlijk wel 

een risicoafdekking tegenover staan. Dus dan moet dan wel bespreekbaar zijn. Als de 

                                                      
13

 We hebben ons in dit onderzoek niet gericht op ketenzorg, maar meer op algemeen beleid 
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verzekeraars zeggen: ‘Ja, je wij vergoeden alleen de kostprijs en daar mag je het mee doen de 

komende drie à vier jaar.’ Ja, zo stoppen zij dat ook niet in hun boekhouding, zij hebben ook 

risicoafdekkingen in hun boekhouding zitten, dus ik vind dat wij dat ook mogen doen en dat 

wij dat ook mogen claimen. En dan zou het best kunnen zijn, dat als Zorggroepen dat doen, 

die zullen dan ook dichter op het verbruik zitten van de pilletjes en de poedertjes van hun 

huisartsen. Dus ik denk dat de controle dan wel dichterbij het proces komt te liggen.” 

 

Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van medicijnen. De prijzen daarvan 

worden opgenomen in een openbare, landelijke prijsindexlijst. Volgens de zorgverzekeraar zitten 

daar voor de generieke fabrikant wel negatieve consequenties aan, omdat zo voor iedereen duidelijk 

is waarvoor men de medicatie verkoopt, met als gevolg dat niemand meer wil gaan betalen. Om dat 

te voorkomen, is een aantal (grotere) verzekeraars het preferentiebeleid onder couvert gaan 

uitvoeren. Het voordeel voor de zorgverzekeraar was dat hij een nog hogere korting kreeg, dat weer 

ten goede kan komen van de verzekerden. 

 

Apothekers kopen meestal niet direct in bij de fabrikanten, daar zitten groothandelaren tussen. De 

groothandel doet veel voorwerk voor de apothekers, omdat die zijn producten aanbiedt in 

bijvoorbeeld packages. De apotheker kiest de groothandels uit op bepaalde condities: hoe vaak hij 

wil leveren, wat de kosten daarvan zijn, of makkelijk dingen retour gestuurd kunnen worden, maar 

zeker ook de kwaliteit van de producten die worden ingekocht en hoeveel hij daarvan op voorraad 

wil hebben. Overige inkoopkanalen (<10%) zijn andere (inter)nationale apotheken of apotheken die 

nog zelf bereiden.  

 

Ook de overheid heeft een rol in het plaatje. Ten eerste is het niet mogelijk een medicijn voor te 

schrijven/af te leveren zolang het nog niet is toegelaten op de Nederlandse markt. Het feit dat 

geneesmiddelen in het eigen risico zitten is een besluit geweest van VWS. Een apotheker zegt 

daarover: 

“Geneesmiddelen zijn blijkbaar iets wat de patiënt sowieso zelf moet betalen. Terwijl het 

natuurlijk ook heel raar is, als je een recept van de huisarts krijgt, dat je dan aan de apotheek 

de middelen zelf moet betalen uit je eigen risico. Dus sowieso betaalt de patiënt die veel 

geneesmiddelen gebruikt die 350 euro al per jaar, z’n volledige eigen risico, als hij niet eerst 

nog in het ziekenhuis kwijt is. En daarnaast heb je dan nog dat ze beperkte 

vergoedingsaanspraak hebben.” 

Een andere overheidsmaatregel is dat eerste uitgiftes van bijvoorbeeld protonpompremmers niet 

worden vergoed, om een rem in te bouwen met betrekking tot het chronisch gaan gebruiken.  

 

Verschillende huisartsen gaven aan dat ook bij hen de overheid een rol speelt in het ontvangen van 

vergoedingen: 

“De overheid speelt daar een rol in, niet te vergeten wat mevrouw Schippers heeft gedaan, 

door te stellen van, luister, huisartsen ik haal zestig miljoen van jullie budget af en dat kan je 

terugverdienen door, zeg maar, goederen registreren in het systeem, generiek voorschrijven, en 

ze heeft dan ook gezegd, ja, jullie hebben niet de doelstelling gehaald, je krijgt maar twintig 

miljoen. Dus dat was ook wel, dat was een hele sterke financiële incentive, die er opgelegd is. 

Dus dat was ik nog vergeten maar die geldt ook, ook op dit verhaal.” 

  



 

56 

 

5.2 Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van huisartsen en het 

afleverbeleid van apothekers in de eerste lijn? 

In feite kiezen artsen en apothekers wat het beste bij de patiënt past, maar de uiteindelijke keuze 

voor een bepaald merk wordt voor het grootste deel bepaald door het vergoedingenbeleid van de 

zorgverzekeraars.  

 

Belangrijke factoren bij het kiezen van een middel zijn voor zowel de huisarts als de apotheek de 

aandoening en de comorbiditeit. Vakinhoudelijke overwegingen spelen de belangrijkste rol bij 

voorschrijven van geneesmiddelen – welk middel past het beste bij de betreffende patiënt? 

Patiëntvoorkeuren, bijwerkingen en lokale verschillen in bijvoorbeeld antibioticaresistentie spelen 

ook een rol om het voorschrijven af te stemmen op de individuele patiënt.  

 

De apotheek kijkt daarnaast ook nog naar zaken als gebruiksvriendelijkheid van de verpakking, het 

uiterlijk van het middel en de verpakking (lijken de verschillende middelen en doosjes niet te veel op 

elkaar?), de continuïteit van de leveringen, de kwaliteit van leveringen en de betrouwbaarheid van 

de fabrikant van generieke geneesmiddelen. De speelruimte is echter beperkt doordat de 

verzekeraar in het prefentiebeleid vaak een specifiek merk heeft aangewezen dat voor vergoeding in 

aanmerking komt.  

 

De huisarts kiest meestal middelen die in NHG-standaarden worden aanbevolen, mede vanuit de 

wetenschap dat kosten ook worden meegenomen in de afwegingen van de richtlijncommissie en het 

dus meestal generieke middelen betreffen. Vaak spelen ook het farmacotherapeutisch kompas, het 

elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) of bijvoorbeeld FTO-afspraken een rol.  Al deze 

informatiebronnen zijn digitaal beschikbaar. Indien een aandoening niet door een Standaard wordt 

gedekt, dan schrijft een arts voor op basis van ervaring. De huisartsen schrijven voor het grootste 

deel voor op stofnaam, daar zorgt ook het computersysteem meestal wel voor.  

 

Soms heeft een zorggroep ook invloed op het voorschrijfgedrag, bijvoorbeeld doordat een zorggroep 

aangeeft dat huisartsen terughoudend moeten zijn met het voorschrijven van nieuwe middelen.  

 

Het medicijnbeleid in de eerste lijn (zowel de huisartsen als de apothekers geven dit aan) is ook 

veelal conservatief: met de middelen die worden voorgeschreven heeft men al jaren goede 

ervaringen, ze zijn toereikend en men is (nog) niet overtuigd van het nut van de nieuwe medicatie. 

Argument wat betreft dat laatste die meerdere respondenten aangaven is dat de nieuwe medicijnen 

vaak weinig toevoegen aan het bestaande arsenaal, ze te duur zijn, dat het nog niet duidelijk is welke 

bijwerkingen ze hebben en het feit dat veel nieuwe middelen na een aantal jaren alweer van de 

markt zijn verdwenen. Een huisarts geeft ook aan dat hij het niet ziet zitten om slechts een enkele 

patiënt met een bepaald middel te gaan behandelen en zodoende geen ervaring op te doen met dat 

medicijn. Dit soort bijzonderheden horen in de tweede lijn thuis.  

 

Belangrijke factoren die ook spelen bij de keuze voor het generieke merk dat uiteindelijk 

daadwerkelijk wordt afgeleverd door de apotheek zijn het (preferentie)beleid van de zorgverzekeraar 

en de beschikbaarheid van middelen. Op het preferentiebeleid wordt in de volgende paragraaf 

verder ingegaan.  
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Zowel huisartsen als apothekers als zorgverzekeraars ervaren problemen met de beschikbaarheid 

van middelen. Dit kan het gevolg zijn van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, zoals een 

apotheker uitlegt: 

“Na het referentiebeleid heeft vaak één fabrikant 90% marktaandeel, op dat product, 

waardoor het voor ander fabrikanten niet meer interessant is om dat product te blijven 

leveren. Dus je ziet dat je nu van twaalf merken er ineens zomaar drie of vier overhebt. Dus 

dat is natuurlijk een gevaarlijke ontwikkeling. En de continuïteit: je merkt dat naleveringen 

toenemen, dat bestellingen niet meer geleverd kunnen worden, dat batches aan het eind van 

een jaar op zijn. Dat zijn echt een beetje Oost-Europese toestanden af en toe. Daar waar 

vroeger gewoon een overvloed was aan beschikbaarheid van medicijnen. Dus dat is een 

nadeel.“ 

 

Zowel een apotheker als een huisarts zei dat de fabrikant van generieke geneesmiddelen hierin meer 

verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat soms niet doet omdat Nederland – door het 

preferentiebeleid en dus de lagere winstmarges – niet aantrekkelijk genoeg is voor fabrikanten. Een 

huisarts verbaasde zich er nog over dat zorgverzekeraars geen lange termijnafspraken met 

fabrikanten maakten, aangezien vooral de medicatielast van chronisch zieken vrij goed is te 

voorspellen. 

 

De zorgverzekeraar had daar een iets andere visie op, die meer gericht was op het beleid van de 

groothandels: 

Het geneesmiddelentekort heeft een hele andere oorzaak. […] Ze framen alles naar 

preferentiebeleid. Iedereen die bij ons komt hangt alles op aan het preferentiebeleid. Dat 

heeft er helemaal niks mee te maken. Wat wij met het preferentiebeleid doen. Wij kopen voor 

een kwart van de Nederlandse bevolking, sluiten wij een overeenkomst. Die fabrikant koopt 

voor al die mensen geneesmiddelen in. Die geneesmiddelen liggen bij groothandels, dus die 

beschikbaarheid wordt getoetst. Als die groothandel gewoon aflevert aan de Nederlandse 

markt is er niks aan de hand. Op het moment dat hij met dat spul naar het buitenland gaat, 

dan creëert hij in het binnenland een tekort. Dat gebeurt er nu constant.” 

 

Waar de oorzaak dan ook ligt, een apotheker zegt heel duidelijk: 

“Dus het is een diabolisch prijsmechanisme om die malus dan bij de apotheker te leggen, want 

wij hebben namelijk helemaal geen invloedssfeer over de beschikbaarheid van de middelen.” 

 

 

5.3 Wat zijn concrete ervaringen van huisartsen en apothekers met een mogelijke 

invloed van de zorgverzekeraar op hun voorschrijf- en afleverbeleid? 

Een huisarts zegt:  

“Sowieso kan en mag ik bijna alles voorschrijven. Het punt zit hem hooguit in of het wel of 

niet vergoed wordt. Er zijn maar heel weinig wettelijk beperkingen.” 

 

Alle geïnterviewde huisartsen gaven aan dat ze geen tot weinig invloed ondervonden van het 

preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Een geïnterviewde van een zorggroep zegt heel treffend: 

“Het is een beetje kip/ei verhaal. Kijk, was de NHG er nou eerst die dat generieke propageerde 

of heeft de zorgverzekeraar dat geïnitieerd, en uiteindelijk is het een tweesprong tussen die 
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twee waarbij natuurlijk de NHG kijkt naar doelmatigheid, in de zin van goede zorg leveren 

voor een goede prijs dan wel het meest efficiënte mogelijkheid. En de zorgverzekeraar het 

andersom van luister, als het zo goedkoop kan graag, en als het toevallig kwaliteit oplevert is 

dat een bonus.” 

Er bestaat een intrinsieke motivatie bij huisartsen om veelal zinnige en zuinige zorg te 

leveren: “Daar is geen prikkel voor nodig vanuit de zorgverzekeraar”.  

 

De huisarts ervaart dus weinig invloed van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, zij 

schrijven merendeels op stofnaam voor. De apotheker bepaalt uiteindelijk welk merk wordt 

afgeleverd; dat wordt grotendeels bepaald door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar, 

alhoewel de apotheker altijd de keuze heeft een ander merk voor te schrijven. 

 

Eén van de apothekers geeft aan ernstige bezwaren te hebben tegen de regelgeving vanuit de 

zorgverzekeraar. De administratieve lasten als gevolg van gedetailleerde controle maken het 

afleverbeleid onnodig complex. En elke verzekeraar hanteert weer andere regels. Vereenvoudiging 

en harmonisering van de regelgeving zou het werkplezier een stuk groter maken. De rol van de 

apotheker is als gevolg van het beleid veel kleiner geworden in de afgelopen jaren, en de 

professionele verantwoordelijkheid om samen met de patiënt te bepalen welk geneesmiddel het 

beste past is afgenomen.  Deze apotheker gaf ook aan dat het in wezen restrictiebeleid is en geen 

preferentiebeleid:  

“het is restrictie wat hij allemaal niet vergoedt”. 

 

De apotheken hebben inderdaad het meeste last van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. 

Voor de huisarts speelt dit minder, aangezien de apotheker diegene is die uiteindelijk bepaalt wat de 

patiënt krijgt aangeboden. Soms eist een patiënt dat de huisarts uitlegt waarom hij/zij een bepaald 

middel meekrijgt, maar vaak heeft de apotheek het al uitgelegd. Een patiënt kan om verschillende 

redenen vragen om een ander middel (of Medische Noodzaak eisen): de buurman die zeer tevreden 

is over het middel, etc. Indien een patiënt een niet-preferent middel wil, moet deze het helemaal zelf 

betalen (let op: dit is niet hetzelfde als dat het van het eigen risico afgaat) of de apotheek neemt de 

kosten op zich. 

 

De patiënt komt soms in de problemen als hij moet bijbetalen omdat het goedkoopste middel 

minder geschikt wordt gevonden. De apotheker heeft dan weinig speelruimte en kan niets anders 

doen dan de patiënt voorleggen: het duurdere geneesmiddel nemen en dan zelf bijbetalen, of toch 

het goedkopere geneesmiddel nemen. Af en toe slipt er weleens een patiënt door en dan neemt de 

apotheker het verschil voor zijn rekening. 

 

Volgens een apotheker kan de zorgverzekeraar beter het geld dat hij uitgeeft aan commercie 

besteden aan andere zaken, aangezien toch maar maximaal 10% van de klanten wisselt van 

zorgverzekering.  

 

De indicatoren die zorgverzekeraars meenemen in hun prestatiebekostiging zijn ontwikkeld door het 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in samenspraak met de zorgverzekeraars, gebaseerd op 

de actuele NHG-Standaarden. Het is niet zo dat zorgverzekeraars indicatoren opstellen die niet zijn 

gebaseerd op NHG-Standaarden. Wel kan het zijn dat ze een selectie maken uit de beschikbare 
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indicatoren. Iedere zorgverzekeraar maakt daarin zijn eigen keuzes. In het geval een huisarts of 

apotheker contracten heeft met meerdere zorgverzekeraars, kan het dus zijn dat er op veel 

indicatoren moet worden gescoord.  In het geval van nieuwe zorgprogramma’s worden de 

indicatorensets in samenspraak met de betreffende zorggroep ontwikkeld. Na uitrol is het de 

bedoeling dat dit dan een landelijke set wordt. De zorgverzekeraar gaf ook wel toe dat in het 

verleden vaak heel snel conclusies werden getrokken, maar dat het nu vooral gaat om het geven van 

spiegelinformatie en het bespreken van bijzonderheden. 

 

De zorgverzekeraars zijn zeker niet de enige partij die indicatoren uitvragen c.q. registratielast 

veroorzaken. De basisset kwaliteitsindicatoren apotheken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

telt bijvoorbeeld ruim 40 indicatoren.  

 

Over de maximaal te behalen score op indicatoren bestaat nog wel enige discussie. Een respondent 

van een zorggroep gaf aan dat voor sommige indicatoren een score van 95% echt wel haalbaar is, 

maar dat de zorgverzekeraar dan niet moet denken dat dan 97% of zelfs 100% ook wel haalbaar gaat 

zijn. Er moet altijd ruimte blijven om te kunnen afwijken, omdat de situatie daar nu eenmaal om 

vraagt en dat het onevenredig veel effort kost om de laatste paar procenten te verbeteren. 

Zorgverzekeraars kunnen dan ook stellig zijn en zeggen dat ze dan het contract met de zorggroep dan 

maar niet aangaan. Aan de andere kant wordt door deze persoon ook aangegeven dat er nog wel 

winst is te behalen met het terugdringen van medische noodzaak. Twee huisartsen gaven aan dat ze 

nog nooit problemen hebben gehad met het weigeren van medische noodzaak door de 

zorgverzekeraar.  

 

Er bestaat wel wat frictie tussen huisartsen en apothekers wat dit betreft. De apotheker schijnt nog 

weleens te zeggen dat de patiënt  ‘even medische noodzaak kan gaan halen bij de huisarts’.  De 

geïnterviewde huisartsen geven echter aan dat dat niet zo werkt. Er wordt aan de patiënt duidelijk 

gemaakt wat het beleid is en dat houdt in principe in dat de patiënt het generieke middel eerst 

uitprobeert. Heel soms wordt daar wel aan voorbij gegaan, om de relatie met de patiënt goed te 

houden. Dat zegt ook een geïnterviewde van een zorggroep, dat  

“huisartsen soms medische noodzaak hanteren op basis van ‘bijwerkingen’, terwijl ze wel 

weten dat dat niet altijd een valide argument is” 

Met andere woorden, dat medische noodzaak niet altijd juist wordt toegepast.  

 

Ook de zorgverzekeraar zelf kan voor frictie tussen huisarts en apotheker zorgen, doordat de 

onderwerpen die ze bij de een wel belangrijk vinden bij de ander niet worden meegenomen. Het is 

belangrijk – en logisch – dat bij beide professies dezelfde onderwerpen belangrijk worden gevonden. 

Dit bevordert ook het overleg tussen deze twee beroepsgroepen en uiteindelijk de prestatie.  

 

Op zich conformerenhuisartsen zich dus aan het beleid van de zorgverzekeraar, met dien verstande 

dat er wel een grens aan zit wat betreft het maximaal haalbare aan het op stofnaam voorschrijven. Er 

wordt ook gewaarschuwd dat de zorgverzekeraar moet uitkijken dat  

 “voor een paar centen de hele markt wordt omgegooid en de patiënt het niet meer weet”.  

De zorgverzekeraar geeft aan dat er nog grote regionale verschillen zijn in voorschrijfbeleid en dat 

daar dus zeker nog wel winst is te behalen. De zorgverzekeraar: 
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“Soms is het ‘niet willen’ en soms kan het niet. Als het niet kan, dan kan het niet. Daar zullen 

wij ook nooit moeilijk over doen.” 

 

Waar de huisarts veel meer last van heeft, blijkt uit de gesprekken met zowel huisartsen, 

zorggroepen, apothekers als verzekeraars, is het beleid in de tweede lijn. Daar worden veel meer 

spécialités voorgeschreven, terwijl daar vaak ook generieke middelen beschikbaar zijn . De ene 

huisarts wijzigt het beleid van de tweede lijn liever niet, juist omdat in het ziekebnhuis meer 

specialistische zorg wordt geleverd en dus ook specialistischere medicatie. De vraag is echter of het 

voorschrijven van het specialité wel altijd moet. Andere huisartsen voelen zich er verantwoordelijk 

voor om ook bij deze patiënten zoveel mogelijk op stofnaam voor te schrijven, indien dat mogelijk is. 

Voor de zorgverzekeraar is het makkelijker om in de eerste lijn invloed uit te oefenen dan in de 

tweede lijn, alhoewel door een geïnterviewde zorgverzekeraar werd aangegeven dat ze wel steeds 

meer oog hebben voor transmuraliteit. De afstemming tussen huisarts en medisch specialist en 

tussen openbare apotheek en ziekenhuisapotheek laat nog wel te wensen over, alhoewel er wel 

regio’s zijn waar men ver is meet een transmuraal formularium. Wat betreft het afrekenen van 

huisartsen op voorschriften uit de tweede lijn zegt een huisarts:  

“Dat het heel duidelijk is maar de medische noodzaak is wel gesteld door de specialist. 

Tuurlijk heb je nieuwe middelen, die ook weleens worden geprobeerd. Die buiten ons arsenaal 

vallen, ja, die schrijven we wel voor, maar gewoon wat echt een alternatief voor is, nee. Nee. 

Dus ik denk dat je de specialist, als je doelmatiger wil voorschrijven de specialist zou moeten 

aanpakken een keer”.  

 

Een geïnterviewde van een zorggroep zegt: 

“Maar dan heb je dus eigenlijk aan de ene kant het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar, 

dat per zorgverzekeraar verschilt. Je hebt dan een specialist, en eigenlijk heb je dan een soort 

kluwen, die een beetje die moeilijk uit elkaar te halen is, waar nou precies de vervelendste 

prikkel zit voor iedereen. […] Hè, want als je, als je niet hetzelfde geluid hoort van je specialist 

als van je huisarts, dan zal je ook vaak als patiënt denken: o, dan zal de specialist wel gelijk 

hebben, hè?” 

 

 

5.4 Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt 

dit door betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten?  

Het preferentiebeleid heeft zeker in het begin tot grote besparingen geleid. Echter, op dit moment 

bestaat het idee bij de huisartsen en apothekers dat het meer ‘dubbeltjeswerk’ is geworden. De 

vraagt is of niet op andere manieren/op andere onderwerpen meer winst te behalen valt, 

bijvoorbeeld Laagste prijsgarantie met bandbreedte geeft net wat meer bewegingsruimte en is dus 

prettiger voor zorgprofessionals en patiënten. 

 

Volgens een apotheker is de huidige regelvergoeding (ongeveer €6,30) min of meer kostendekkend 

als je het goed in de gaten houdt. Dit is wel ongeveer het minimum, want eigenlijk wil je ook de 

dagelijkse bedrijfsvoering gezond houden en innoveren. De apotheker denkt dat het zo’n 80% van de 

apotheken niet lukt om extra activiteiten uit te voeren, zoals service- en zorggerelateerde zaken. Een 

andere apotheek bevestigd min of meer deze laatste stelling: De kwaliteit van de farmaceutische 

zorg is de verantwoordelijkheid van de apotheek. Daaronder vallen de eerder genoemde zaken als 
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comorbiditeit, maar ook medicatiereview, uitleg aan patiënten, etc. Door het – meestal – laagste 

prijsgarantie beleid van de zorgverzekeraars is de financiële marge die apotheken hadden op de 

medicatie verdwenen, terwijl ze juist veel meer tijd kwijt zijn aan het informeren van patiënten over 

waarom deze ieder half jaar een nieuw middel krijgt.  

 

Een ander gevolg van het Nederlandse beleid is dat het voor fabrikanten van generieke 

geneesmiddelen lang niet altijd meer aantrekkelijk is te produceren voor de Nederlandse markt (te 

lage prijzen), waardoor medicijntekorten ontstaan in Nederland. Apotheken kunnen vervolgens de 

medicatie nog wel in het buitenland halen of via internet bestellen, maar de kosten daarvan zijn veel 

hoger (door o.a. de verzendkosten) dan dat ze vergoed krijgen door de zorgverzekeraar. 

 

De zorgverzekeraar is van mening dat er soms teveel wordt afgegeven op het preferentiebeleid. Ze 

krijgen veel klachten van patiënten m.b.t. het wisselen van medicatie, maar na onderzoek blijkt het 

regelmatig te gaan om een middel dat niet in het preferentiebeleid zit, maar dat dus om een andere 

reden het oude middel vervangt.  

 

De zorgverzekeraar probeert zijn preferentiebeleid voor twee jaar vast te stellen. Een groot deel 

daarvan (ongeveer 66%) blijft ook na die twee jaar in het beleid en zit er dus vier jaar in. De tijd van 

het maandelijks tot halfjaarlijks wisselen is dus voorbij. Dat wil niet zeggen dat wisselingen niet meer 

voorkomen.  

 

Een apotheker zegt: 

“Maar hoe dan ook, je bent er druk mee. Je moet het assortiment aanpassen, dan heb je spul 

wat dan niet meer preferent is. Dat mag je dan eigenlijk niet meer afleveren. Nou ja, in 

januari loopt dat allemaal een beetje door elkaar heen, het oude en het nieuwe preferente 

assortiment. Dan wordt het oude nog wel uitgegeven, zeg maar, en dan gaat het nieuwe 

langzaam in. Ja, ik zeg niet, het kost ons wel een, halve assistente zeg ik niet, maar daar zijn 

wel twee assistentes druk mee.” 

Ook andere apothekers geven dit aan. Echter, de een vindt het ook gewoon onderdeel van het 

beroep, terwijl de ander aangeeft dat het echt veel te veel tijd kost.  

 

Over de bureaucratie zegt een apotheker: 

“Bureaucratie is lastig voor de professionaliteit, want die zit gewoon die vrijheid van handelen 

van de professional om goede kwaliteit te leveren in de weg. En er niet voor betalen zit het 

ook in de weg. […] Maar wat nooit vergeten mag worden, is dat op het microproces van de 

interactie van de professional naar de zorgvrager, dat daar de kennisvertaling en de 

toegevoegde waarde gemaakt moet worden.” 

 

Patiënten reageren heel verschillend. De ene patiënt heeft er totaal geen moeite mee, terwijl de 

ander medische noodzaak van de huisarts gaat eisen. Maar patiënten gaan soms ook rekenen, of ze 

bereid zijn het middel zelf te betalen of niet. Indien men niet zelf wil betalen, maar het middel is in 

feite wel noodzakelijk, houdt een gezondheidsrisico in. De therapietrouw kan daardoor ernstig 

worden beïnvloed: doses worden niet genomen of ze worden tweemaal genomen, etc. Door de 

huisarts is dit moeilijk te beïnvloeden, omdat ze vaak niet weten welk middel op dat moment door de 
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apotheek gaat worden afgeleverd. In het geval van herhaalrecepten is er zelfs helemaal geen contact 

tussen huisarts en patiënt. 

 

De medisch farmaceutische beslisregels zijn echt inhoudelijk van aard en voor iedere zorgverzekeraar 

hetzelfde. Het kan wel zo zijn dat de ene zorgverzekeraar er drie kiest en een andere zorgverzekeraar 

vijf andere om daarmee de kwaliteit van de geleverde zorg te controleren. 

 

Een discussie die ook vaak terugkwam ging over medicatiereview. Volgens de apothekers is het doen 

van medicatiereviews het leveren van goede kwaliteit van zorg, daarin zit echt hun toegevoegde 

waarde. Voor de IGZ moeten er 60 worden gedaan in een jaar (over dat aantal is ook nog wel iets te 

zeggen, want het betreft 60 per apotheek, dus of je nu een kleine of een grote praktijk hebt, maar 

dat terzijde). In een grote apotheek is het aantal patiënten dat volgens de criteria in aanmerking 

komt voor medicatiereview veel groter. De vergoeding die er tegenover staat – wisselend per 

zorgverzekeraar, maar rond de 30 euro – is echter niet voldoende voor een apotheker om een goede 

medicatiereview uit te voeren. Dat vindt de apotheker, want:  

“Maar je ziet dat er dus een beetje een neiging is om een rem op die zorgverlening te zetten, 

terwijl ik zeg van: ‘Nou, als je nu ergens wilt investeren in farmaceutische patiënten, dan zou je 

het daar kunnen doen”.  

De huisartsen gaven aan dat het voor hen meestal wel uit kan.  

 

 

5.5 Welke ervaringen met voorschrijfgedrag en afleverbeleid hebben zorgverzekeraars 

bij inkoopafspraken met beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen? 

De zorgverzekeraar zegt heel duidelijk dat hun belangrijkste taak is het betaalbaar houden van de 

zorg: 

“Wij proberen op drie pijlers toegevoegde waarde te leveren voor onze verzekerden. Iedereen 

denkt dat we alleen over onze kosten gaan, onze verzekerden verwachten ook dat we 

kwalitatief goed inkopen en dat we rekening houden met de klantbeleving. Hoe ervaart een 

klant, een verzekerde van ons dat medicijngebruik? Dus, wij laten ons echt door die drie pijlers 

leiden. Waarbij doelmatigheidskosten wel dikgedrukt is. Die staat op nummer een. Dus, wij 

hebben met name de taak om de zorg betaalbaar te houden.” 

 

Verder geeft hij aan dat hij moeite heeft met het feit dat apotheken vinden dat ze te weinig 

vergoeding ontvangen. In het verleden konden apotheken hun zorg betalen vanuit de kortingen die 

ze kregen van de fabrikanten. Daar is toen op een gegeven moment de Zorgverzekeringswet voor (in 

feite tegen) gekomen: 

“Toen ik [dat] pas deed merkten we dat enorme bonussen en kortingen werden betaald door 

fabrikanten aan apotheken. Op alle middelen, maar met name op de generieke middelen. 

Daar werden kortingen en bonussen betaald van vijftig, zestig procent. Dus ze declareren 

medicijnen bij ons voor tien en ze krijgen zes, vijf of vier euro onder de tafel terug. Daar 

hebben we toen landelijk een discussie met de minister, alle koepels, iedereen zat aan tafel. 

Toen hebben we de generieke fabrikanten en de apothekers onder druk gezet van: “Geef een 

deel van die marge aan ons terug, want je betaalt … Je laat onze verzekerden, de consument, 

veel te veel betalen.” Ze hebben honderd miljoen terugbetaald. Wij dachten van: “Nou, 

volgens mij zit er wel achthonderd miljoen lucht in het systeem. Een willekeurige apotheek 
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had toen drie, vier ton aan bonussen, aan kortingen naast het vergoeden van alle … Toen 

hebben we op een gegeven moment gezegd: “Als jullie niet willen gaan we zelf die medicijnen 

aanwijzen.” Dat is toen met een wetswijziging geregeld, dat dat mocht, want dat mocht 

aanvankelijk niet. In de Zorgverzekeringswet is dat geregeld, 2005/2006.” 

Volgens de zorgverzekeraar zitten er nog steeds redelijke marges op alle medicijnen, waardoor de 

zorg op zich geleverd moet kunnen worden voor de vergoedingen die worden gekregen van de 

zorgverzekeraars. 

 

Over de huisartsen zegt de zorgverzekeraar, dat het een hele selecte groep is van huisartsen die 

tegen de prestatiemodules is die zegt ‘Dit willen we niet en je komt niet op onze stoel’. Meer dan 

90% van de huisartsen kruist wel aan mee te willen doen aan de extra modules. Daarover zegt de 

zorgverzekeraar: 

“Dus, als je echt vanuit principe niet wil, dan doe je niet mee aan die modules”. 

Een ruime meerderheid doet echter wel mee aan de modules.  

En de zorggroep: 

 “Waar die [HA] meer last van heeft is dat die niet helemaal zicht heeft op wat die apotheker 

nou doet, en waarin bepaalde vrijheid van de apotheker zit die zelf ook nog zijn sausje erover 

kan gooien, kijkend naar zijn preferentiebeleid, zijn inkoopbeleid en dergelijke. Dus dat deel 

vinden ze minder prettig.” 

 

 

5.6 Verdiepende casuïstiek: doelmatige extramurale farmaceutische zorg 

Het is de vraag of resultaatbeloning in de vorm van doelmatige farmaceutische zorg nog besparingen 

oplevert of dat het alleen maar leidt tot hogere administratielasten. Doelmatige farmaceutische zorg 

is een onderwerp dat al enige jaren op de agenda staat van huisartsen en apothekers. Dit houdt in 

dat men kwalitatief goed blijft voorschrijven c.q. afleveren, maar daarbij het kostenaspect in 

gedachten houdt: Generiek waar het kan, specialité waar het moet.  

 

Zoals eerder al aangegeven, bestaat de bekostigingssystematiek voor de huisartsen- en ketenzorg uit 

drie segmenten: 1) Inschrijvingen, POH-GGZ, Consulten en verrichtingen, 2) Kosten van de 

programma’s DM2, VRM en COPD/Astma, kosten van overige zorgprogramma’s en Organisatiekosten 

populatie, en 3) Resultaatbeloning en zorgvernieuwing (innovatiegelden). Met betrekking tot 

doelmatige farmaceutische zorg in de eerste lijn hebben we het over segment 3.  Een voorbeeld van 

een segment 3 beloning staat in tabel 11. Hieruit valt op te maken dat huisartsen extra geld krijgen 

als ze goed scoren op een indicator. 
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Tabel 11: Invulling segment 3 prestatiebekostiging door VGZ en CZ 

Indicator  

(Nederlands instituut voor 

Verantwoord Medicijngebruik (IVM) 

en generieke indicator 2016)  

Afkappunten op 

basis van 

kwartielscores  

(zowel VGZ als CZ) 

VGZ – Vergoeding 

per kalenderjaar per 

ingeschreven 

verzekerde 

CZ – Vergoeding 

per kalenderjaar 

per ingeschreven 

verzekerde 

16a. Voorkeursmiddelen AII-

antagonisten – alle gebruikers  

≤81,5% 

81,6-87,2% 

87,3-91,4% 

≥91,5% 

Score 1: € 0,00 

Score 2: € 0,00 

Score 3: € 0,10 

Score 4: € 0,20 

Score 0: € 0,00 

Score 1: € 0,11 

Score 2: € 0,22 

Score 3: € 0,33 

11a. Voorkeursmiddelen 

cholesterolverlagers – alle gebruikers  

≤49% 

50-56% 

57-62% 

≥63% 

Score 1: € 0,00 

Score 2: € 0,00 

Score 3: € 0,30 

Score 4: € 0,60 

Score 0: € 0,00 

Score 1: € 0,11 

Score 2: € 0,22 

Score 3: € 0,33 

20a. Voorkeursmiddelen 

protonpompremmers  

≤78% 

79-84% 

85-89% 

≥90% 

Score 1: € 0,00 

Score 2: € 0,00 

Score 3: € 0,10 

Score 4: € 0,20 

Score 0: € 0,00 

Score 1: € 0,11 

Score 2: € 0,22 

Score 3: € 0,33 

GI2 Doelmatig voorschrijven totaal 

DDD  

≤77% 

78-79% 

80-81% 

≥82% 

Score 1: € 0,00 

Score 2: € 0,00 

Score 3: € 0,20 

Score 4: € 0,40 

Score 0: € 0,00 

Score 1: € 0,11 

Score 2: € 0,22 

Score 3: € 0,33 

 

 

De NZa heeft 14 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze dienen als basis 

voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners, zoals apothekers. 

Het gaat om de volgende 13 prestaties en een ‘facultatieve prestatie’: 

1) Terhandstelling van een UR-geneesmiddel; 

2) Weekterhandstelling van een UR-geneesmiddel; 

3) (Week)terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw UR-geneesmiddel; 

4) Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerde hulpmiddelen; 

5) Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik; 

6) Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek; 

7) Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek; 

8) Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis; 

9) Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep; 

10) Advies farmaceutische zelfzorg; 

11) Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis; 

12) Advies ziekterisico bij reizen; 

13) Onderlinge dienstverlening; 

14) Facultatieve prestatie. 

De prestaties 1 t/m 8 behoren tot de verzekerde zorg in het basispakket. Dit betekent dat 

zorgverzekeraars deze zorg in voldoende mate moeten contracteren voor de bij hen aangesloten 

verzekerden. Over de overige prestaties kunnen verzekeraars selectiever afspraken maken [83]. 
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De zorgverzekeraar gaf aan dat het grootste deel van de huisartsen ook meedoet aan deze 

prestatiebeloning, ondanks het wellicht voor een hogere registratielast zorgt. De huisartsen geven 

allemaal aan dat het echter weinig tot geen invloed heeft op hun voorschrijfgedrag: 

“Nou, de invloed daarvan is natuurlijk dat ik vorig jaar heb aangeklikt dat ik in schrijf daar op. 

Daarna heb ik daar zo’n drie kwart jaar niks van gehoord totdat ik in september te horen 

kreeg hoe ik het vorig jaar gedaan had. Hè. Dus dat heeft geen enkele invloed gehad.” 

 

Een enkele apotheek maakt wel gebruik van een dashboard waarop de scores op de indicatoren kan 

worden bijgehouden, maar anderen ook weer niet. Een apotheker daarover: 

“Zijn juist heel erg met de inhoud bezig, maar niet specifiek op die indicatoren. Soms kan 1 

patiënt het verschil maken tussen wel of niet in een hogere klasse komen. Bezwaarschrift 

heeft niet altijd zin. Maar zijn niet genegen alleen maar o.b.v. de indicatoren zorg te gaan 

leveren.” 

 

Het lijkt er dus op dat de segment 3 c.q. prestatiebekostiging geen directe invloed heeft op het 

voorschrijf- en aflevergedrag van huisartsen en apothekers. Voor huisartsen voelt het bijvoorbeeld 

meer als een ‘bonus achteraf’, mochten ze goed hebben gescoord.  

 

In een eerder project over doelmatige farmaceutische zorg in de eerste lijn was de conclusie dat de 

verbetermogelijkheden op de gemeten drie indicatoren (zie figuur, waarbij indicator GI2 niet was 

meegenomen) minimaal waren. De belangrijkste kansen lijken daarom niet per definitie te liggen in 

het meer doelmatig voorschrijven, maar meer in de kwaliteit van dienstverlening die daarmee 

samenhangt, bijv. duidelijke uitleg aan de patiënt, maar ook aan de huisarts. Ook zou de tweede lijn 

veel beter moeten worden betrokken, aangezien werd aangegeven dat met name medisch 

specialisten vaak nog een specialité voorschrijven, terwijl ook generieke middelen voorhanden zijn 

[84]. De conclusies uit dit rapport worden bevestigd door de resultaten van voorliggend onderzoek 

en een rapport van de Stichting Farmaceutische Kengetallen [85]. De zorgverzekeraar gaf nog wel 

aan dat er nog veel praktijkvariatie is, dus dat het gemiddelde wellicht niet veel hoger kan, maar de 

spreiding wel minder. Dat bleek ook uit het rapport van Harmsen et al.  

 

Een enkele verzekeraar heeft ook zijn twijfels bij het huidige beloningssysteem. Zilveren Kruis14 geeft 

in het document ‘Beleid doelmatig voorschrijven 2016-2017’ het volgende aan: 

“In de analyse van het huidige beleid hebben we samen met huisartsen vastgesteld dat dit 

beleid onvoldoende aansluit bij de intrinsieke motivatie van de huisarts. Veelgenoemde 

kritiekpunten zijn o.a. het gebruik van de data die door Vektis worden verzameld 

(patiëntgegevens zijn niet inzichtelijk, onvoldoende afspiegeling van de voorgeschreven 

medicatie), de definities en validiteit van de gebruikte indicatoren (de achtergrond is goed, 

maar de wijze van meten geeft niet altijd het juiste, betrouwbare, resultaat), de 

afkapwaarden die worden gehanteerd en de scores worden pas ruim na afloop van een 

kalenderjaar gepubliceerd. De scores per indicator zijn daardoor vaak niet herkenbaar voor de 

individuele huisarts (en niet meer beïnvloedbaar), wat niet bijdraagt aan de motivatie om 

bewust en gericht aan de slag te gaan met verbeteringen in het voorschrijfgedrag.” 

 

                                                      
14

 https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx
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Vanaf medio 2017 wil men gaan belonen op basis van de indicator totaal aantal eerste recepten dat 

via het EVS is uitgeschreven in relatie tot het totaal aantal uitgeschreven eerste recepten door de 

huisarts in een bepaalde periode. Daar zit nog wel een aantal haken en ogen aan, waardoor Q1 van 

2017 is aangewezen als 0-meting.  

 

In de interviews is gesproken over dit voornemen. De huisartsen stonden hier op zich positief 

tegenover. Een van de geïnterviewde zorggroepen zei: 

“In het tweede nationale, of het eerste nationale huisartsenstudie kwam naar voren, dat als 

een huisarts goed antibiotica voorschreef, in alle gevallen goed geneesmiddelen voorschreef... 

[…]...dat is natuurlijk ook weer heel erg grappig, hè...en ik wil altijd onthouden. Toen dacht ik 

jaah, je hoeft dus niet zoveel te meten, om toch iets te weten, hè? […] Ik heb daar wel...hoe 

heet het...het is een soort leiden. Het is op zichzelf...denken wij, ja dat is op zich een … aan te 

tonen, dat jij die...dat jij dan deze gebruikt. Maar goed, dat daar...hoe heet het, daar komen 

we dan ook wel weer uit!” 

 

  



 

67 

 

 
Kernpunten speelveld extramurale zorg 

 Huisartsen en apothekers worden bij de onderhandeling met de zorgverzekeraars meestal 

vertegenwoordigd door een tussenpartij of op regioniveau 

 Contracten worden merendeels voor één jaar afgesproken, alhoewel er nu enkele apotheken 

zijn met een tweejarig contract. 

 Door de meeste verzekeraars worden contracten gesloten op basis van drie pijlers: kosten, 

kwaliteit en patiënttevredenheid. In de praktijk blijkt dat de kosten verreweg het meest 

belangrijk zijn voor zorgverzekeraars bij de inkoop van geneesmiddelen.  

 

 

Kernpunten factoren die voorschrijf- en afleverbeleid beïnvloeden 

 Vakinhoudelijke overwegingen spelen de belangrijke rol in het voorschrijven en afleveren van 

geneesmiddelen. Tegelijkertijd beperkt het preferentiebeleid de mogelijkheden van de huisarts 

en apotheker.   

 Patiëntvoorkeuren, bijwerkingen en lokale verschillen spelen ook een rol om het voorschrijven af 

te stemmen op de individuele patiënt. De apotheek kijkt daarnaast ook nog naar zaken als 

gebruiksvriendelijkheid van de verpakking, het uiterlijk van het middel en de verpakking, de 

continuïteit van de leveringen, de kwaliteit van leveringen en de betrouwbaarheid van de 

fabrikant van generieke geneesmiddelen. Belangrijke factoren die ook spelen bij de keuze voor 

het merk (generieke variant) dat uiteindelijk daadwerkelijk wordt afgeleverd door de apotheek 

zijn het (preferentie)beleid van de zorgverzekeraar en de beschikbaarheid van middelen. 

 De huisarts kiest meestal middelen die in NHG-standaarden worden aanbevolen, mede vanuit de 

wetenschap dat kosten ook worden meegenomen in de afwegingen van de richtlijncommissie en 

het dus meestal generieke middelen betreffen. 

 Zowel huisartsen als apothekers als zorgverzekeraars ervaren problemen met de beschikbaarheid 

van generieke middelen. Dit kan het gevolg zijn van het preferentiebeleid van de 

zorgverzekeraars. 

 De huisarts ervaart weinig directe invloed van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar, zij 

schrijven meestal generiek voor. Voorschrijfgedrag is grotendeels bepaald door preferentiebeleid 

en NHG-standaarden. 

 De indicatoren die zorgverzekeraars meenemen in hun prestatiebekostiging spelen een grote rol 

in het bepalen wat ‘zuinige en zinnige zorg’ is. De indicatoren zijn in feite afkomstig van het 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), die deze in samenspraak met zorgverzekeraars 

ontwikkelde, gebaseerd op de NHG-Standaarden. 

 Zorgverzekeraars maken een selectie uit de beschikbare indicatoren. Iedere zorgverzekeraar 

maakt daarin zijn eigen keuzes. Huisartsen krijgen extra geld krijgen als ze goed scoren op een 

indicator. Het grootste deel van de huisartsen doet  mee  aan deze prestatiebeloning, ondanks de 

iets hogere registratielast.  

 De apotheker voelt zich door het preferentiebeleid beperkt in zijn professionele rol om samen 

met de patiënt te bepalen wel middel het beste past. 

 De apotheker ervaart problemen met de administratieve lasten als gevolg van gedetailleerde 

controle door de zorgverzekeraar. Hierdoor wordt de administratie onnodig complex. 

 De patiënt komt soms in de problemen als hij moet bijbetalen voor een duurder middel omdat 
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het goedkoopste middel minder geschikt is. 

 Huisartsen en apothekers accepteren de rol van de zorgverzekeraar om bij de inkoop van 

geneesmiddelen naar de kosten te kijken, maar vinden dat er te weinig aandacht is voor kwaliteit 

en professionele vrijheid. 

 De zorgverzekeraar ervaart weerstand bij huisartsen die vinden dat de verzekeraar te veel op zijn 

‘stoel’ komt te zitten als de verzekeraar zich met inhoudelijke afwegingen bemoeit. 

 Gelet op  het feit dat door huisartsen zelf patiënten doorverwijst naar het ziekenhuis voor 

specialistische hulp, is het logisch dat daar meer innovatieve geneesmiddelen worden 

voorgeschreven.  De vraag is echter of het voorschrijven in de tweede lijn niet ook generieker 

kan; daarom hebben sommige huisartsen de neiging het beleid om te zetten naar voorschrijven 

op stofnaam als de patiënt na behandeling in het ziekenhuis weer in de extramurale zorg terecht 

komt. 

 

 

Kernpunten casuïstiek 

 Doelmatig voorschrijven en afleveren voor prestatiebeloning op basis van indicatoren staat al 

enige jaren op de agenda in het voorschrijf- en afleverbeleid van huisartsen en apothekers. 

 De huisarts geeft aan dat de prestatiebeloning weinig of geen directe invloed heeft op het 

voorschijfgedrag. Het voelt meer als een bonus achteraf als hij goed heeft gescoord.  

 Het is de vraag of resultaatbeloning in de vorm van doelmatige farmaceutische zorg nog 

besparingen oplevert of dat het alleen maar leidt tot administratielasten. 

 Een enkele apotheek maar wel gebruikt van een dashboard waarop de scores van de 

indicatoren worden bijgehouden, maar andere apotheken maken daar geen gebruik van. 

 Een enkele verzekeraar heeft twijfels bij het huidige beloningssysteem en kijkt naar 

alternatieven om beloningen beter te laten bijdragen aan motivatie om bewust en gericht aan 

de slag te gaan met verbeteringen in het voorschrijfgedrag. 

 Patiënten reageren heel verschillend op preferentiebeleid. De ene patiënt heeft er totaal geen 

moeite mee, terwijl de ander medische noodzaak van de huisarts verlangt. Maar patiënten gaan 

soms ook rekenen, of ze bereid zijn het middel zelf te betalen of niet. Indien men niet zelf wil 

betalen, maar het middel is in feite wel noodzakelijk, ontstaat een gezondheidsrisico. De 

therapietrouw kan daardoor ernstig worden beïnvloed. 
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6 Intramurale farmaceutische zorg 
 

In dit hoofdstuk behandelen we de specifieke onderzoeksvragen die via de interviews met betrokken 

actoren in de intramurale zorg zijn onderzocht.  Het gaat om de volgende onderzoeksvragen: 

o Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van medisch specialisten en het 

afleverbeleid van ziekenhuisapothekers in de tweede lijn? 

o Wat zijn concrete ervaringen van medisch specialisten en apothekers met een mogelijke 

invloed van de zorgverzekeraar op hun voorschrijf- en afleverbeleid? 

o Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt dit door 

betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten?  

o Welke ervaringen met voorschrijfgedrag en afleverbeleid hebben zorgverzekeraars bij 

inkoopafspraken met beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen? 

 

6.1 Speelveld intramurale farmaceutische zorg 

In figuur 5 is het huidige intramurale speelveld schematisch weergegeven.  
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Figuur 5: Speelveld intramurale farmaceutische zorg  
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De jaarlijkse onderhandeling met zorgverzekeraar biedt weinig ruimte, geven de zorgverkopers van 

de ziekenhuizen aan. De ruimte voor onderhandeling is beperkt en gebaseerd op het budgetplafond 

van het voorgaande jaar plus de ruimte binnen het hoofdlijnenakkoord (maximale stijging van 1% + 

inflatie). Op DOT-niveau vinden nauwelijks verschuivingen plaats, behalve als het een speerpunt is 

van het beleid van de verzekeraar. Binnen het ziekenhuis is er meer verschuiving mogelijk op basis 

van wensen van afdelingen – voor bijvoorbeeld volume-uitbreiding. In dat geval wordt gekeken of er 

budgetverschuivingen mogelijk zijn. 

 

Onderhandeling vindt voornamelijk plaats over add-on geneesmiddelen. Dat deel gaat ook toenemen 

vanwege de toename van (minder dure) add-on geneesmiddelen en overheveling vanuit de DOT’s. 

De add-on geneesmiddelen worden meestal verrekend via nacalculatie. Voorwaarde van de 

verzekeraar is dat ziekenhuis de nettoprijs berekent. Ziekenhuizen moet daarvoor inzage geven in de 

boekhouding. Dat zorgt voor een flinke toename van de administratieve lasten. Het voordeel van 

nacalculatie is dat de verzekeraar het risico neemt. Daarentegen is het nadeel weer dat de 

mogelijkheid voor het ziekenhuis afneemt om marges te creëren. Daarnaast zijn er specifieke 

voorwaarden verbonden aan de nacalculatie en maakt de verzekeraar afspraken met ziekenhuizen 

voor (tussentijdse) evaluatie. Bovendien wordt soms afgesproken dat er nog maar één tarief wordt 

vergoed voor een cluster van medicijnen. 

 

Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland beschikken over een geneesmiddelencommissie waar de 

bestuurders, behandelaren, apothekers en/of inkopers samen het beleid rondom dure 

geneesmiddelen van hun instelling bepalen en bespreken. Uit de monitor Contractering en inkoop 

geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de NZa [17] blijkt dat vrijwel alle 

zorgaanbieders die een geneesmiddelencommissie hebben waar  artsen en apothekers deel van uit 

maken.  Bij ongeveer een derde maakt een manager relatie zorgverzekeraar deel uit van de 

commissie en bij ongeveer een kwart zit een manager zorginkoop in de geneesmiddelencommissie.  

Ziekenhuizen moeten vaak inzicht verschaffen aan de zorgverzekeraar in de werkzaamheden van de 

geneesmiddelencommissie. 

 

 

6.2 Welke factoren beïnvloeden het voorschrijfgedrag van medisch specialisten en het 

afleverbeleid van ziekenhuisapothekers in de tweede lijn? 

De geïnterviewde medisch specialisten uit het ziekenhuis laten de keuze voor het voorschrijven 

voornamelijk sturen door vakinhoudelijke (medische) afwegingen en patiëntvoorkeuren: welk 

geneesmiddel past het beste bij de patiënt. Het gaat daarbij ondermeer om de werkzaamheid van 

het middel, verwachte bijwerkingen en om individuele voorkeuren van de patiënt.  De medisch 

specialisten ervaren geen belemmeringen in het voorschrijven van geneesmiddelen vanuit het eigen 

ziekenhuis in het eigen vakgebied (longaandoeningen en oncologie).  In de oncologische zorg zijn er 

veel verschillende geneesmiddelen waarbij de individuele voorkeur van de patiënt een grote rol 

speelt. Als de patiënt bijvoorbeeld erg opziet tegen haaruitval kan een bepaald middel worden 

gekozen waarbij er geen haaruitval plaatsvindt. Het komt ook voor dat patiënten moeten wisselen 

van geneesmiddel omdat het middel onvoldoende blijkt te werken of omdat er te veel bijwerkingen 

zijn. 
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De medisch specialisten wegen de kosten mee in de keuze voor geneesmiddelen. Indien 

verschillende vergelijkbare alternatieven voorhanden zijn die even goed zijn, dan kiest hij het 

goedkoopste middel. In de oncologische zorg is er meestal sprake van keuze tussen een of meerdere 

merkgeneesmiddelen. Generieke middelen zijn nog beperkt maar met de komst van biosimilars gaat 

dat wel toenemen. Er is ook een aantal geneesmiddelen waarvan het patent afloopt de komende 

jaren.   

 

 

6.3 Wat zijn concrete ervaringen van medisch specialisten en apothekers met een 

mogelijke invloed van de zorgverzekeraar op hun voorschrijf- en afleverbeleid? 

De medisch specialisten hebben voldoende ruimte om tot keuze van geneesmiddelen te komen en 

worden daarin niet direct beperkt door de verzekeraar. Op landelijk niveau zien de geïnterviewde 

specialisten wel knelpunten. In het zuiden van Nederland voert een ziekenhuis met een verzekeraar 

samen een experiment uit om het aantal voor te schrijven inhalatoren te beperken voor mensen met 

COPD. Van de 150 beschikbare inhalatoren worden er slechts 20 ingekocht. De keuze voor die 20 

wordt gestuurd door kosten en niet door kwaliteit. De specialist vindt dat een kwalijke zaak omdat de 

keuze voor een inhalator erg patiëntafhankelijk is en inhoudelijke afwegingen moeten een rol spelen 

bij de keuze en niet alleen de financiële overwegingen. De medisch specialist kan zich prima vinden in 

een selectieproces voor het beperken van typen inhalatoren, maar niet alleen op kosten. Kosten 

mogen wel en rol spelen maar kwaliteit moet voorop staan. Als het experiment landelijk wordt 

uitgerold dan ziet de medisch specialist grote problemen. 

 

De zorgverkopers van de ziekenhuizen snappen dat het beleid van de verzekeraar gericht is om van 

originator/biological over te stappen naar biosimilar. Daar willen ze ook best in meegaan. Maar het 

tempo om dat in te voeren ligt te hoog. Massaal overstappen kan tot praktische bezwaren leiden, 

zoals meer consulten als gevolg van wisselen. Er kunnen ook inhoudelijke redenen zijn om niet te 

wisselen. In voorkomende gevallen kiest het ziekenhuis er toch voor om de originator/biological te 

geven. Het ziekenhuis probeert dan met de leverancier een lagere prijs af te spreken maar vaak leidt 

het toch tot verlies dat gecompenseerd moet worden in het overall budget. 

 

Een van de geïnterviewde zorgverkopers gaf aan dat het ziekenhuis weigert om mee te gaan in de eis 

van verzekeraar om jaarlijkse prestatieafspraken te maken over de verhouding 

biologicals/biosimilars. Het ziekenhuis wil de vrijheid hebben om dat zelf gefaseerd door te voeren. 

De verzekeraar heeft ook de neiging om zich met governance aspecten te bemoeien, zoals 

samenstelling, werkwijze en vergaderfrequentie van de geneesmiddelencommissie van het 

ziekenhuis. Dat is geen wenselijke situatie. 

 

De oncologisch medisch specialist ziet op nationaal een probleem ontstaan omdat er steeds meer 

dure geneesmiddelen op de markt komen die de zorg onbetaalbaar dreigen te maken. Er zijn in 

Nederland signalen dat patiënten niet de goede zorg krijgen omdat sommige ziekenhuizen 

geneesmiddelen niet vergoed krijgen die ze wel zouden willen voorschrijven. Om die signalen te 

verzamelen en indien mogelijk een oplossing te vinden voor die problemen is een meldpunt en een 

landelijke commissie ingericht. Er zijn echter nog geen meldingen van patiënten binnengekomen in 

het afgelopen jaar. Dat kan komen omdat de patiënt niet weet dat hij of zij niet het beste 

geneesmiddel heeft gekregen. 
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Verder ziet de oncologisch medisch specialist risico’s voor toenemende bemoeienis van de 

verzekeraar in het voorschrijfbeleid. Als de verzekeraar en het ziekenhuis meer gaan samenwerken 

bij de inkoop van geneesmiddelen dat bestaat het risico dat de verzekeraar op de stoel van de 

medisch specialist gaat zitten. Het verdient de voorkeur om die rollen gescheiden te houden. Een 

ander risico is dat de verzekeraar bij het op de markt komen van generieke middelen sterker gaat 

sturen zonder rekening te houden met de specifieke situatie van de patiënt. Oncologische zorg is 

complex en de keuze zou dan toch op het merkgeneesmiddel kunnen vallen. Het is belangrijk dat de 

verzekeraar die ruimte biedt.  

 

Belangrijkste oplossingsrichting ziet de medisch specialist in het goedkoper krijgen van de 

(merk)geneesmiddelen door het creëren van sterkere inkoopmacht. Bijvoorbeeld door 

samenwerking tussen ziekenhuizen of op nationaal niveau door de overheid.  Bemoeienis van de 

overheid met toelating en prijsvorming van geneesmiddelen heeft echter ook nadelen. Als een 

middel in de zogenoemde sluis wordt gezet waarbij het middel voorlopig niet wordt toegelaten, dan 

kan het zijn dat de patiënt niet de juiste zorg krijgt. De landelijke procedures zijn complex en het kan 

lang duren voordat er duidelijkheid is. 

 

 

6.4 Welke rol spelen inkoopafspraken bij het voorschrijf- en afleverbeleid en hoe wordt 

dit door betrokkenen ervaren? Wat zijn de consequenties voor patiënten?  

Voorwaarde van de verzekeraar bij de nacalculatie van de add-on geneesmiddelen is dat het 

ziekenhuis de nettoprijs berekent. Het ziekenhuis moet daarvoor inzage geven in boekhouding. Dat 

zorgt voor flinke toename van administratieve lasten. Het voordeel van na nacalculatie is dat de 

verzekeraar het risico neemt. Daarentegen is het nadeel weer dat de mogelijkheid voor het 

ziekenhuis afneemt om marges te creëren. 

 

Een generiek knelpunt dat geconstateerd wordt als gevolg van het beleid van de verzekeraar heeft te 

maken met de patiëntenstroom. Verzekeraars contracteren sommige specifieke geneesmiddelen 

alleen bij bepaalde ziekenhuizen. Dat leidt tot onwenselijke situaties omdat patiënten 

noodgedwongen moeten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Netwerkzorg van de 

patiënt wordt dan niet gestuurd door inhoudelijke afwegingen maar door financiële afwegingen. 

 

 

6.5 Welke ervaringen met voorschrijfgedrag en afleverbeleid hebben zorgverzekeraars 

bij inkoopafspraken met beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen? 

De prijzen van dure geneesmiddelen zijn in feite fictieve prijzen - vaak hoger dan in werkelijkheid 

betaald wordt. De zorgverzekeraar wil een lagere prijs betalen, die vervolgens wordt afgesproken 

met het ziekenhuis. Het ziekenhuis mag daarbij het product declareren wat ze wil, maar de 

zorgverzekeraar betaalt dan een vaste prijs – in feite een soort laagsteprijsgarantie. Het ziekenhuis 

kan door te onderhandelen met de farmacie voorkomen dat ze er zelf bij inschiet.  

 

De zorgverzekeraar zou graag samen met ziekenhuizen inkopen om de prijzen omlaag te krijgen, om 

daarmee een vuist te kunnen maken naar de farmacie. Binnen de intramurale zorg kan en wil de 
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zorgverzekeraar niet op de stoel van de zorgverlener gaan zitten, maar probeert deze wel druk op de 

zorgverleners uit te oefenen in bijvoorbeeld het voorschrijven van biosimilars.    

 

Medicatie in verschillende DOT’s wordt herzien om te kijken of ze op de lijst add-ons moeten komen 

of dat ze binnen het DOT-zorgproduct kunnen worden bekostigd. Dit om te voorkomen dat een DOT 

onnodig duur wordt, doordat dure medicatie er in zit maar lang niet altijd aan een patiënt hoeft te 

worden gegeven.   Wat betreft add-on geneesmiddelen neemt de zorgverzekeraar door middel van 

nacalculatie steeds vaker het volumerisico over van het ziekenhuis. De zorgverzekeraar stelt wel 

voorwaarden, waaronder doelmatigheidsafspraken waarbij ziekenhuizen zich verdiepen in 

verbeterprojecten.  

 

De zorgverzekeraar krijgt vanaf 2017 meer inzicht in voorschrijven van geneesmiddelen (niet alleen 

maar stofnaam, maar ook welk merk en voor welke indicatie) in het kader van transparantie. De 

mogelijkheden van de zorgverzekeraar om te sturen nemen daarmee toe. In de toekomst zou 

bijvoorbeeld een prijs per indicatie kunnen worden afgesproken in plaats van per middel.  

 

Ziekenhuisapothekers hebben in de ogen van de zorgverzekeraar een belangrijke rol in het 

overtuigen van artsen om meer generiek voor te schrijven. De zorgverzekeraar geeft aan dat er nog 

veel praktijkvariatie en verspilling is.  

 

Wat de zorgverzekeraar nog weleens terug krijgt is dat ze te weinig ziekenhuizen contracteren voor 

bepaalde indicaties of bepaalde geneesmiddelen, zodat patiënten daarvoor naar een ander 

ziekenhuis moeten gaan. 

 

 

6.6 Casuïstiek: dure oncologische middelen 

In 2015 maakte het Nederlands Kanker Instituut (NKI) bekend dat zij het vermoeden hadden in 

toenemende mate patiënten te ontvangen die om financiële redenen waren verwezen vanuit de 

perifere ziekenhuizen [86]. Dit zou komen doordat bepaalde behandelingen zo zwaar drukken op het 

ziekenhuisbudget van de perifere ziekenhuizen dat zij de kosten daarvoor probeerden af te wentelen 

op tertiaire centra. Aangezien ziekenhuizen deze ziekenhuisbudgetten uitonderhandelen met de 

zorgverzekeraars, rijst de vraag of de laatstgenoemden hierbij een (belangrijke) factor van invloed 

zijn. Daarom is in dit onderzoek het voorschrijfbeleid rondom dure oncologische middelen 

opgenomen als casus.     

 

 

6.6.1  Factoren van invloed op het voorschrijfbeleid 

Gelijk aan de situatie in de eerste lijn gaven alle geïnterviewden aan dat er verschillende factoren van 

invloed zijn op het voorschrijf- en afleverbeleid van dure oncologische middelen. Als belangrijkste 

factor werd, zowel door zorgverleners als zorgverzekeraars, de voorkeur van de oncoloog genoemd. 

Andere belangrijke factoren zijn eigenschappen van de patiënt en de mening van de beroepsgroep 

en de ziekenhuisapothekers. Uit de interviews kwam naar voren dat de zorgverzekeraar een 

significante factor is, maar niet de meest belangrijke. Tot slot worden de ziekenhuisbesturen, de 

farmaceutische industrie en de overheid nog als factoren benoemd. Zowel de zorgverleners als de 

zorgverzekeraars bevestigden dit beeld.  
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6.6.2 De invloed van de zorgverzekeraar 

 

De financiering van dure oncologische middelen 

Dure oncologische middelen zijn zogenaamde Add-on middelen. Ze vormen geen onderdeel van de 

DOT's, maar worden apart ten laste gebracht op het budget van het ziekenhuis. Voorafgaand wordt 

er binnen ziekenhuizen een inventarisatie gemaakt van wat de verwachte uitgaven zullen zijn. Uit de 

interviews bleek dat de methoden hiervoor per instelling wisselen, maar medisch specialisten en 

ziekenhuisapothekers zijn hier altijd nauw bij betrokken. Vervolgens wordt op basis van deze 

verwachting onderhandeld met de zorgverzekeraars. Deze onderhandelingen gaan zowel over een 

algeheel ziekenhuisbudget voor add-on middelen, maar ook over vergoedingsprijzen per middel. 

Deze onderhandelingen vormen een belangrijk moment waarop zorgverzekeraars hun invloed 

zouden kunnen uitoefenen.  

 

Zowel de zorgverleners als de zorgverzekeraars gaven aan dat deze onderhandelingen doorgaans 

zonder grote problemen verlopen. Er zijn wel geluiden van toenemende krapte binnen de budgetten, 

maar de zorgverleners geven aan dat dit (nog) geen invloed heeft op de kwaliteit en toegankelijkheid 

van behandelingen. Een oncoloog hierover: 

"Het ziekenhuis maakt zelf afspraken over die add-on middelen met de 

 ziektekostenverzekeraar, [...]. Maar in de praktijk is het zo, dat wij tot nu toe nog steeds 

kunnen voorschrijven wat we willen, uiteindelijk."  

 

Onder de geïnterviewden bestaat begrip voor de tegengestelde belangen die komen kijken bij de 

budgetonderhandelingen. Hoewel er ook enige kritiek klinkt vanuit de zorgverleners, worden de 

uitkomsten van deze onderhandelingen doorgaans toch als redelijk ervaren. 

"Het probleem zit ‘m er toch ook wel vaak in dat de zorgverzekeraar er niet zoveel verstand 

 van heeft. Die roept dan gewoon: 'ja, maar jullie kunnen mákkelijk die korting krijgen', terwijl 

 wij weten dat dat echt onzin is. [...] En als er dit jaar een generiek beschikbaar komt voor een 

 bepaald middel, dan rekenen zorgverzekeraars dat nu al in, terwijl je nooit precies van 

 tevoren weet, wanneer zo’n middel nou écht op de markt kom. Nou, en daar gaan we dan 

 tegenin. Dat vind ik redelijk. En de zorgverzekeraars zijn daar op zich wel gevoelig voor." 

 (ziekenhuisapotheker) 

 

Wanneer het ziekenhuisbudget voor add-on middelen en de vergoedingsprijzen per middel 

uitonderhandeld zijn, gaan ziekenhuizen zelf de add-on middelen inkopen bij de betreffende 

geneesmiddelenfabrikant(en). Hierbij proberen ziekenhuizen een prijs overeen te komen die lager is 

dan de vergoeding die zij vanuit de zorgverzekeraars krijgen. Als dit niet lukt, moet het ziekenhuis de 

extra kosten zelf dragen of moet het de zorgverzekeraar vragen om een hogere vergoeding omdat de 

afgesproken vergoeding niet realistisch blijkt te zijn. Uit de interviews kwam naar voren dat in 

dergelijke situaties doorgaans geen grote problemen ontstaan.  

 "Als we zien dat bepaalde kosten moeilijk voorspelbaar zijn, dat zetten we wat defensiever in 

 in de onderhandelingen, en vragen we daar meer geld voor. Maar tegelijk zie je vaak, dat in 

 andere dossiers weer dingen worden overschat door artsen, en dat je daar dan weer minder 

 aan uitgeeft. Dus dan is het overall kom je dan wel weer goed uit. En de afspraken met de 

 zorgverzekeraars zijn zodanig, dat dat nooit tot echt grote problemen leidt." 

 (ziekenhuisapotheker) 
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Knelpunten in de financiering: 'de sluis' en off-label voorschrijven 

Ondanks het bovenstaande, ontstaan er in de praktijk soms knelpunten in de financiering van add-on 

middelen. In dergelijke gevallen kunnen afspraken over financiële vergoedingen (of juist het 

ontbreken daarvan) leiden tot een verminderde toegang tot add-on middelen voor de patiënt.  

Een voorbeeld hiervan is 'de sluisprocedure': wanneer een nieuw zeer duur middel beschikbaar 

komt, kan de minister besluiten om het middel tijdelijk uit te sluiten van het verzekerde pakket. 

Hierdoor creëert de minister tijd om zelf te onderhandelen met de fabrikant van dit middel om een 

lagere prijs overeen te komen. Zorgverleners die dit middel tóch willen voorschrijven zullen dan met 

de fabrikant in overleg moeten om dit middel gratis te verstrekken. Dit wordt ook wel een 

"compassionate use" regeling genoemd. Het alternatief is dat de zorgverlener aan de 

zorgverzekeraar van de patiënt vraagt het betreffende middel tóch te vergoeden.   

De geïnterviewde zorgaanbieders geven aan dat dit de toegankelijkheid van deze middelen schaadt. 

 "De sluis is een prachtig middel om een korting af te dwingen bij farmaceuten. Maar dat 

 betekent dus dat middelen vertraagd worden geïntroduceerd. (middel X) - een middel van 

 (fabrikant Y) – zit er volgens mij al een aantal maanden in, en wordt dus niet toegepast. Nou, 

 er was aangekondigd dat dat middel op (tijdstip Z) zou komen, maar vanwege de 

 prijsonderhandelingen tussen de minister en (fabrikant Y) is dat nog niet gebeurd. Dat is ook 

 een stuk van de onderhandelingen natuurlijk. Van 'nou hè, we houden jullie tegen, totdat er 

 een juist prijsbod komt.' En dat betekent wel dat de mensen die in aanmerking zouden komen 

 voor die therapie het niet gekregen hebben." (ziekenhuisapotheker) 

 

De zorgverzekeraar krijgt echter pas na afloop van de sluisprocedure een vergoeding voor de 

voorgeschoten kosten. De zorgverzekeraar zit 'niet aan tafel' bij de onderhandelingen tussen de 

minister en de farmaceuten van innovatieve middelen. Ook achteraf blijft de overeengekomen prijs 

vaak geheim: 

 "De zorgverzekeraars vergoeden het tegen het maxtarief, en VWS maakt uiteindelijk na twee 

jaar, of na een bepaalde periode, een bedrag over aan de zorgverzekeraars, om die te 

compenseren voor de kosten op het gemaakte middel. En dat is dan de uitonderhandelde 

korting. De uiteindelijke prijs gaan wij nooit horen, omdat zij er meerdere middelen in de sluis 

zitten, en wij krijgen gewoon een totaalsom overgemaakt." (zorgverzekeraar) 

 

Een vergelijkbaar financieringsprobleem zoals bij de middelen die in de sluis zitten, doet zich voor bij 

het zogenoemde 'off-label voorschrijven'. Dit is het geval wanneer er een nieuwe indicatie 

toegevoegd wordt voor een bestaand middel; bijvoorbeeld een anti-melanoom middel dat ook 

effectief blijkt in de behandeling van longkanker. Een dergelijke Ook dan zal een zorgverlener langs 

de zorgverzekeraar of de fabrikant moeten gaan in de hoop een oplossing te vinden. Dat de 

zorgverzekeraar geneigd is om de kosten in dergelijke gevallen niet te vergoeden, moge volgen uit 

onderstaand citaat: 

 "Als wij een off-labelindicatie voor willen schrijven moet ik een brief schrijven aan de 

 zorgverzekeraar met de vraag of die het medicament wil bekostigen. Nou, dan is het 

 antwoord nee. Ik vraag dan ook niet of ze het medicament willen bekostigen, maar ik vraag 

 of ze heel snel een briefje willen schrijven dat ze het niet gaan doen, omdat ik toch al weet 

 dat ze het niet gaan doen. En dan kunnen wij met zo’n brief ofwel naar de fabrikant, ofwel 

 naar een intern fonds." (oncoloog) 
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Concentratie van zorg 

Een ander punt dat in de interviews naar voren kwam is de concentratie van zorg.  Er wordt voor veel 

dure oncologische behandelingen geprobeerd ze te concentreren in enkele (vaak academische) 

centra. Uit de interviews komt echter naar voren dat het niet de zorgverzekeraar is die dit oplegt, 

maar dat het meer een initiatief is vanuit de beroepsgroep. 

 "Als nieuwe medicamenten op de reguliere manier geïntroduceerd worden, dan stellen wij 

 [oncologen] eisen aan ziekenhuizen die dat voorschrijven. Dat hebben wij als beroepsgroep 

 gedaan. En dat hebben de ziektekostenverzekeraars gehonoreerd. Met andere woorden: die 

 zijn geen onderhandelingen aangegaan met ziekenhuizen die niet op die lijst stonden." 

 (oncoloog) 

  

"Wij stellen duidelijke eisen bij de inkoop van onze nieuwe geneesmiddelen. Wij vinden het 

niet overal op zijn plek. Je moet bepaalde kennis hebben, of je moet het onder de hoede van 

een bepaalde instelling doen, willen wij dit bij je inkopen. Maar wij gaan nóóit in tegen de 

richtlijnen van de beroepsgroep. Die volgen wij." (zorgverzekeraar) 

  

"Wij volgen bij concentratie van zorg zo veel mogelijk de beroepsgroepen, ook omdat we heel 

goed wel merken, dat het lastig is als alle zorgverzekeraars weer andere eisen stellen. En 

daarom hebben wij gezegd: we willen gewoon zo veel mogelijk de beroepsgroep volgen." 

(zorgverzekeraar) 

 

Overigens relativeren de drie geïnterviewde oncologen uit de streekziekenhuizen en een van de twee 

ziekenhuisapothekers de noodzaak van een dergelijke concentratie. Zij stellen dat de complexiteit 

van dergelijke behandelingen dit niet vereist, en dat er andere belangen meespelen. 

 "Nou ja kijk, voor sommige behandelingen waar veel expertise voor moet zijn, of wat heel erg 

 weinig voorkomt, of wat nieuw is en wat iedereen eigenlijk nog moet leren, kan ik me 

 voorstellen dat je zegt: 'laten we dat nou gewoon alsjeblieft centraliseren!" Maar er zijn ook 

 al geluiden dat veel eenvoudigere behandelingen ook gecentraliseerd zouden moeten 

 worden. Nou, dan vraag ik me toch wel af van wat daar nou de diepere gedachte achter is!" 

 (oncoloog) 

 

Volgens de geïnterviewde perifere oncologen heeft deze concentratie wel invloed op de zorg die 

patiënten krijgen.  Reisafstanden en de stigma's die rond tertiaire oncologische centra bestaan, 

leiden ertoe dat sommige patiënten afzien van behandelingen waarvan zij wel baat hadden mogen 

verwachten. Bovendien moeten bij eventuele complicaties de patiënten toch weer in het 

streekziekenhuis behandeld worden. 

 "Wij als kleine ziekenhuizen hebben natuurlijk geen enkel belang bij centraliseren, en we 

 zien wel wat er allemaal niet goed gaat. Want wanneer er weer eens gecentraliseerd wordt, 

 zijn er mensen die gewoon naast die zorg grijpen, omdat die dat helemaal niet gaan 

 bereiken. En we die zien dat complicaties van behandelingen van elders toch hier 

 terechtkomen. Dus het idee dat de complexiteit of gevaarlijkheid van de behandelingen 

 centralisatie rechtvaardigt, is een heel betrekkelijk iets." (oncoloog) 

  

"En er zijn inderdaad ook mensen, die zijn er gewoon toch niet naartoe gaan. Zeker als 

 mensen wat zieker zijn, of... laat ik het maar sociaal zwak noemen: geen auto, weinig geld, of 
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 analfabeet... nou, die gaan het echt niet redden gewoon! Dat kun je vergeten. En een hoop 

 mensen wíl het ook niet eens. Die willen niet gaan reizen, en die hebben dat er niet voor 

 over. En die gaan dan eerder dood, zeg maar." (oncoloog) 

 

Financiële (non-)verwijzingen 
In de inleiding van dit hoofdstuk is al aangehaald dat er signalen bestaan dat patiënten om financiële 

redenen worden doorverwezen naar tertiaire centra, terwijl de behandeling ook in het verwijzende 

ziekenhuis zou kunnen plaatsvinden. De ondervraagde zorgverleners uit de streekziekenhuizen gaven 

allen aan dit zelf nooit te hebben meegemaakt, maar dat zij zeker niet uitsluiten dat dit gebeurt.  

 "Nee. Ik heb dat niet zien gebeuren. Maar ik denk – want ik lees natuurlijk ook de kranten, en 

 ik kijk af en toe televisie – dat dat in sommige ziekenhuizen wel gebeurd is, en misschien nóg 

 wel gebeurt..." (oncoloog) 

 

De oncologen uit de academische/tertiaire centra geven aan deze praktijken wel degelijk te 

herkennen: 

 "Als ziekenhuizen niet de goeie afspraken maken met de zorgverzekeraar, ja dan krijgen we 

mensen verwezen voor specifieke behandelingen die ze zelf niet geregeld hebben." (oncoloog) 

 

Ook voor het omgekeerde (patiënten worden om financiële motieven niet verwezen) hebben de 

ondervraagde academische/tertiaire oncologen aanwijzingen. De ondervraagde oncologen en 

ziekenhuisapothekers uit de streekziekenhuizen hebben ook hier geen expliciete voorbeelden van, 

maar gaven wel aan dat er in het huidige systeem prikkels bestaan die dit kunnen uitlokken. 

 "Dat zou ook kunnen, al weet niet of dat werkelijk zo is. Maar als je gaat kijken naar de 

 prikkels om mensen wel of niet te verwijzen, en om mensen wel of niet te houden, dan zijn die 

 er wel. In de zin van: 'nou ja... we moeten het maar zelf blijven doen, want we moeten een 

 aantal behandelingen halen, om aan de volumenormen te voldoen. [...] En dan kán de 

 gedachte zijn van: 'nou weet je, ik ga het dan toch maar proberen, en gaat het goed dan 

 hebben we geluk gehad, gaat het niet goed, dan stoppen we na een week, of na twee weken, 

 maar dan heb ik er toch weer eentje behandeld. Dan kan ik weer een turfje zetten.'" 

 (oncoloog) 

 

Geconfronteerd met het bovenstaande, geven de ondervraagde zorgverzekeraars aan zelf geen 

concrete aanwijzingen hiervoor te hebben, maar de geluiden wel te kennen. Eén van de 

ondervraagde zorgverzekeraars stelde dat zij mede om die reden van beleid zijn veranderd: sinds 

kort maakt deze zorgverzekeraar met vrijwel alle ziekenhuizen 'nacalculatie afspraken'. Dit komt erop 

neer dat de zorgverzekeraar met vrijwel alle ziekenhuizen afspreekt eventuele overschrijdingen van 

het add-on budget volledig te zullen vergoeden, in ruil voor transparantie over de prijs en inzet van 

deze middelen.       

 

Er zijn overigens meer verzekeraars die zogenoemde nacalculatie afspraken maken. Echter maken zij 

deze afspraken met aanmerkelijk minder ziekenhuizen en worden de overschrijdingen in veel 

gevallen slechts gedeeltelijk vergoed. Eén ondervraagde verzekeraar geeft aan juist zo min mogelijk 

nacalculatie afspraken maken: 

 "Vanuit principe zijn wij tegen nacalculatieafspraken. We hebben een fictieve markt, waarin 

 we van tevoren vaststellen hoeveel we uit mogen geven. En binnen die uitgaven zijn dure 
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 geneesmiddelen gewoon een onderdeel. En daarom zeggen wij: dat nacalculeren, dat moet 

 eigenlijk geen onderdeel uitmaken van dit systeem, want dan hebben we de zorgkosten niet 

 in beheersing. En als we ze niet in beheersing hebben, dan hebben we het risico dat het 

 macro-beheersingsinstrument (MBI) wordt ingezet. Dan hebben we nóg minder geld het jaar 

 daarop." (zorgverzekeraar) 

 

 

6.6.3 De invloed van andere factoren 

 

Voorkeur van de oncoloog 

Zoals al eerder aangegeven kwam uit de interviews naar voren dat de zorgverzekeraar niet de 

belangrijkste factor van invloed is. De belangrijkste factor lijkt de voorkeur van de oncoloog te zijn. 

Dit werd door zowel de zorgverleners als de zorgverzekeraars bevestigd. 

 "In eerste instantie bepaalt de voorschrijver wat er voorgeschreven wordt." 

 (ziekenhuisapotheker) 

 

 "De medisch specialist moet altijd in de lead kunnen zijn, en redenen kunnen hebben om 

 een middel voor te schrijven."(zorgverzekeraar) 

 

De oncologen gaven aan dat hun voorkeur vooral gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, en de 

ervaringen die zij hebben met een bepaald middel.  

 "Ik denk dat vooral mijn eigen achtergrond van invloed is op mijn voorschrijfgedrag: ik heb 

 heel lang in een academisch ziekenhuis gewerkt, dus ik heb heel lang het onderzoek gevolgd. 

 Dus als middelen in gerandomiseerde fase III-studies bewezen beter waren dan de standaard 

 voor een behandeling, of omgekeerd: als de standaard voor een behandeling beter was, dan 

 schreven wij die voor." (oncoloog) 

 

Daarnaast werd er in de interviews gewezen op het belang van de vele (internationale) congressen 

en vakbladen.  

 

De beroepsgroep 

Met name de oncologen gaven aan dat de beroepsgroep een belangrijke rol speelt in het 

voorschrijfgedrag. Al eerder is beschreven dat de beroepsgroep het initiatief heeft genomen in de 

concentratie van nieuwe behandelingen. Daarbij heeft de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging 

voor Medische Oncologie (NVMO) een Commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen 

(commissie BOM) ingesteld. Deze commissie beoordeelt nieuwe dure oncologische middelen op hun 

klinische waarde, waarbij ook de kosten van het middel worden meegenomen. De adviezen die 

hieruit voortvloeien hebben gezag onder de oncologen, en dragen zo bij aan een landelijke 

afstemming in het voorschrijfbeleid van dure oncologische middelen.   

"Binnen de oncologie is het toch allemaal vrij geprotocolleerd, ook door de beroepsgroep. En 

 dat zijn landelijke afspraken waarbij er ook nog een commissie is, die nieuwe behandelingen 

 – en dat zijn bijna allemaal dure middelen – beoordeelt op effectiviteit en veiligheid, en 

 waarbij ook het kostenaspect nog een onderdeel is. In die zin ben je gewoon 

geruggensteund." (oncoloog) 
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De patiënt 

Bij de invloed van de patiënt op het voorschrijfgedrag kan gedacht worden aan patiëntkenmerken 

zoals de eigenschappen van de tumor, comorbiditeit, of levensverwachting van de patiënt. Uit de 

interviews kwam naar voren dat dit een van de belangrijkste factoren van invloed is. Volgens een van 

de oncologen zou dit zelfs de belangrijkste zijn: 

 "Ik denk, dat als het goed is, de invloed van patiëntgebonden factoren - dat wil zeggen: zowel 

 de tumor als de constitutie van de patiënt, comorbiditeit, al dat soort dingen - veruit de 

 grootste factor is." (oncoloog) 

 

De geïnterviewde oncologen gaven aan dat de patiënt ook zelf steeds meer wensen uiten en vragen 

stellen over behandelingen. Dit gebeurt vaak naar aanleiding van berichten in de media, zoals de al 

eerder aangehaalde berichtgeving rondom de financiële verwijzingen.  

"Ja, dan krijg je dus wel vragen van mensen, zeker als het NKI zoiets op tv zegt bij Mathijs van 

Nieuwkerk, van 'krijg ik hier wel de juiste behandeling?' Dat was in die tijd zeker zo. Dan 

moesten wij dus steeds zeggen 'ja, u krijgt hier de meest optimale behandeling, en het zou in 

het academische ziekenhuis niet anders zijn.' Dat speelde bijvoorbeeld bij (middel X) en 

(middel Y); dat patiënten dan vroegen: 'is mijn tumor daar wel op getest?'" (oncoloog) 

 

Overigens gaven zorgverleners aan dat dit vooral leidt tot meer uitleg aan patiënten, maar dat de 

uiteindelijke invloed op het voorschrijfgedrag gering is. 

 

De ziekenhuisapotheker 

De ziekenhuisapothekers hebben ook invloed op het voorschrijfgedrag. Dit komt doordat 

ziekenhuisapothekers betrokken zijn bij de vorming van een ziekenhuisformularium. Bovendien 

bestaan er veel overlegvormen (denk aan multidisciplinaire overleggen, geneesmiddelen commissies) 

waarbij zowel ziekenhuisapothekers als medisch specialisten betrokken zijn. Daar komt bij dat de 

ziekenhuisapotheker uiteindelijk de geneesmiddelen inkoopt. 

 "Bij dure oncologische middelen is er slechts in een klein aantal gevallen keuze. Meestal is er 

 maar één producent, en er is maar één behandeling. [...] Maar bij prostaatkanker heb je 

 keuze uit twee middelen. De apotheker, die benadert mij daar gewoon voor. Die speelt dan 

 ook open kaart, van 'nou, dit kunnen we waarschijnlijk goedkoper krijgen, maakt het iets uit?' 

 En als het ons niks uitmaakt, dan laten we de apotheker zijn gang gaan." (oncoloog) 

 

Het ziekenhuisbestuur 

Zoals gezegd maakt het ziekenhuis de afspraken met de zorgverzekeraar over de vergoeding van 

dure oncologische middelen. Daarin wordt een budget afgesproken. Ziekenhuisbesturen hebben er 

belang bij om de kosten binnen de budgetten te houden, voortkomend uit afspraken met de 

verzekeraar. Uit de interviews met de oncologen kwam naar voren dat ziekenhuisbesturen steeds 

meer op de hoogte willen worden gehouden, wanneer een duur geneesmiddel wordt 

voorgeschreven. De geïnterviewde oncologen gaven daarbij ook aan dat zij zelf nog niet hebben 

meegemaakt dat de ziekenhuisbesturen het voorschrijfgedrag ook daadwerkelijk hebben proberen te 

beïnvloeden. 

 "Een enkele keer komt het voor dat patiënten voor (behandeling X) naar (instelling Y) moeten, 

 waarbij ons ziekenhuis dan de rekening krijgt. Dat is wel iets wat ik dan bijvoorbeeld van 

 tevoren bij een manager aangeeft, want dat is zo peperduur, en het wordt ergens anders 
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 gedaan... Het is natuurlijk wel handig om dat van tevoren even met elkaar te bespreken. [...] 

 Maar dat gaat om maximaal vijf patiënten per jaar ofzo. Binnen het ziekenhuis heb ik 

 eigenlijk nooit hier gedoe hiermee gehad, maar ik heb wel gehoord van andere ziekenhuizen, 

 waar dat wel zo is." (oncoloog) 

 

De farmaceutische industrie 

Zowel de zorgverzekeraars als zorgverleners benoemden dat de farmaceutische industrie ook invloed 

heeft op het voorschrijfbeleid. Daarbij hekelen zij de hoge lijstprijzen die de farmaceutische industrie 

rekent voor de nieuwe middelen. De geïnterviewden gaven aan dat hierdoor maatregelen zoals de 

sluis en concentratie van zorg worden uitlokt. Er is wel begrip voor de marktpositie van de farmaceut, 

en dat die hoge lijstprijzen nodig zijn om onderzoeks- en ontwikkelingsgelden (ook van middelen die 

uiteindelijk niet doorontwikkeld konden worden) terug te verdienen. Desalniettemin stelden de 

geïnterviewden dat de prijzen (veel) te hoog zijn en dat transparantie over de opbouw van die prijs 

ontbreekt. 

 "Dat wij een ton voor een geneesmiddel gaan betalen per patiënt, dat is toch te gek voor 

 woorden! Voor iets dat een paar honderd euro kost om te maken... Dan moeten ze wel even 

 zeggen waar de rest van die kosten vandaan komen! [...] Nou, ik denk dat dat voor niemand 

 inzichtelijk is, eerlijk gezegd. Dus ik geloof niet dat er iemand is, die je kan voorrekenen hoe 

 dat dan precies zit. En als je met mensen in de industrie praat, dan is het gewoon: 'it’s what 

 the market can bear.'" (oncoloog) 

 "De farmaceutische industrie zou haar middelen een stuk betaalbaarder moeten maken. Het 

 is bekend dat die middelen gewoon heel erg duur zijn, en er worden vaak argumenten 

 genoemd als hoge R&D-kosten enzo. En als je dan kijkt naar die kosten dan zijn dat inderdaad 

 miljoenen, maar ze maken ook gewoon miljarden winst, dus dat staat niet in verhouding. Ik 

 zou echt de industrie de opdracht willen meegeven om realistischere prijzen te gaan 

 rekenen." (zorgverzekeraar)  

 

De overheid 

Tenslotte is de overheid genoemd als factor van invloed. Hierboven is reeds de sluisprocedure al 

besproken. Daarnaast gaven respondenten aan dat de overheid meer zou kunnen doen. 

 "Kijk, de politiek wil zijn vingers niet branden aan de discussie of een behandeling misschien 

 te duur is voor de samenleving. Dat levert geen kiezers op. We zien al jaren dat dat zo gaat. 

 Dus daar worden allerlei systemen verzonnen, om die discussie te omzeilen." (oncoloog) 
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Kernpunten speelveld intramurale zorg 

 De ruimte in de jaarlijkse onderhandeling met zorgverzekeraar is beperkt en gebaseerd op het 

budgetplafond van het voorgaande jaar plus de ruimte binnen hoofdlijnenakkoord. 

 Onderhandeling vindt voornamelijk plaats over add-on geneesmiddelen. De add-on 

geneesmiddelen kunnen worden verrekend via nacalculatie en/of via add-on tarieven die uit 

onderhandeld worden tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Sommige zorgverzekeraars 

vergoeden voor een cluster van medicijnen nog maar slechts één tarief. 

 Kosten spelen de grootste rol bij de onderhandelingen tussen het ziekenhuis en de 

zorgverzekeraar. Kwaliteit speelt een geringe rol in het contracteren. 

 
 
Kernpunten factoren die voorschrijf- en afleverbeleid beïnvloeden 

 De medisch specialisten geven aan dat zij de keuze voor het voorschrijven voornamelijk sturen 

door vakinhoudelijke (medische) afwegingen en patiëntvoorkeuren: welk geneesmiddel past het 

beste bij de patiënt. 

 De medisch specialisten wegen de kosten mee in de keuze voor geneesmiddelen. Indien 

verschillende vergelijkbare alternatieven voorhanden zijn die even goed zijn, dan kiest hij het 

goedkoopste middel. 

 De medisch specialisten hebben voldoende ruimte om tot keuze van geneesmiddelen te komen 

en worden daarin op microniveau niet direct beperkt door de verzekeraar. Budgetbeperkingen 

op meso- en macroniveau oefenen wel indirect invloed uit op het voorschrijfgedrag.  

 Op landelijk niveau zien de medisch specialisten knelpunten als gevolg van het beleid van de 

zorgverzekeraar. Er worden experimenten uitgevoerd om alleen een selectie van 

geneesmiddelen te vergoeden (voorbeeld: inhalatoren) waarbij te sterk naar de kosten wordt 

gekeken en te weinig naar kwaliteit.  

 Bij ongeveer een derde van alle geneesmiddelencommissies in ziekenhuizen, maakt een manager 

relatie zorgverzekeraar deel uit van de commissie en bij ongeveer een kwart zit een manager 

zorginkoop in de geneesmiddelencommissie.  Ziekenhuizen moeten vaak inzicht verschaffen aan 

de zorgverzekeraar in de werkzaamheden van de geneesmiddelencommissie.  

 Een zorgverkoper geeft aan dat de verzekeraar de neiging heeft om zich met Governance 

aspecten te bemoeien, zoals samenstelling, werkwijze en vergaderfrequentie van de 

geneesmiddelencommissie van het ziekenhuis. Dat is geen wenselijke situatie. 

 Het ziekenhuis ervaart druk van de zorgverzekeraar om in (te) hoog tempo over te stappen van 

biological/originator naar biosimilar. Massaal en te snel overstappen kan leiden tot praktische 

bezwaren, zoals meer consulten. Het ziekenhuis wil de vrijheid hebben om dat zelf gefaseerd 

door te voeren. 

 Op landelijk niveau zien de medisch specialisten grote problemen ontstaan bij de betaalbaarheid 

van oncologische geneesmiddelen. 

 Er zijn signalen dat patiënten niet de goede zorg krijgen omdat sommige ziekenhuizen 

geneesmiddelen niet vergoed krijgen die ze wel zouden willen voorschrijven.  

 De medisch specialist ziet risico’s in toenemende bemoeienis van de zorgverzekeraar in het 

voorschrijfbeleid. Als de verzekeraar en het ziekenhuis meer gaan samenwerken bij de inkoop 

van geneesmiddelen dan bestaat het risico dat de verzekeraar op de stoel van de medisch 

specialist gaat zitten. 



 

82 

 

 Het ziekenhuis ziet toegenomen administratieve lasten als een groot probleem. De verzekeraar 

vraagt gedetailleerde inzage in de boekhouding en heeft soms de neiging zich te bemoeien met 

governance aspecten.  

 De zorgverzekeraar zou graag samen met ziekenhuizen inkopen om de prijzen omlaag te krijgen, 

om daarmee een vuist te kunnen maken naar de farmacie. Binnen de intramurale zorg kan de 

zorgverzekeraar niet op de stoel van de zorgverlener gaan zitten, maar probeert deze wel druk 

op de zorgverleners uit te oefenen in bijvoorbeeld het voorschrijven van biosimilars.  

 Er zijn zorgverzekeraars die jaarlijkse prestatieafspraken willen maken over de verhouding 

biologicals/biosimilars in ziekenhuizen. 

 Zorgverzekeraars contracteren sommige specifieke geneesmiddelen alleen bij bepaalde 

ziekenhuizen. Dat leidt soms tot onwenselijke situaties omdat patiënten noodgedwongen 

moeten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. 

 
 
Kernpunten casuïstiek 

 De belangrijkste factor in het voorschrijven van oncologische geneesmiddelen is de voorkeur 

van de oncoloog. Andere belangrijke factoren zijn eigenschappen van de patiënt en de mening 

van de beroepsgroep en de ziekenhuisapothekers. 

 Dure oncologische geneesmiddelen zijn add-on middelen waarover apart onderhandeld wordt. 

Zowel zorgverleners (m.n. oncologen)  als de zorgverzekeraars geven aan dat deze 

onderhandelingen doorgaans zonder grote problemen verlopen . Onder de geïnterviewde 

zorgverleners bestond begrip voor de tegengestelde belangen die hierbij komen kijken en de 

uitkomsten van deze onderhandelingen worden in de regel als redelijk ervaren. Al ontstaan er 

wel discussiepunten. 

 In sommige gevallen ontstaan knelpunten in de financiering van add-on middelen. Hierdoor 

kunnen de financiële motieven invloed hebben op welk medicijn een patiënt krijgt.  Een 

voorbeeld hiervan is de sluisprocedure waarbij een geneesmiddel (tijdelijk) uitgesloten wordt 

van vergoeding in afwachting van nader onderzoek. Geïnterviewde zorgaanbieders geven aan 

dat dit de toegankelijkheid van deze middelen schaadt. 

 Ook bij off-label voorschrijven kan een financieringsprobleem ontstaan, wanneer een nieuwe 

indicatie wordt toegevoegd aan een bestaand middel. Dat middel wordt voor die nieuwe 

indicatie meestal niet vergoed door de verzekeraar. 

 Concentratie van zorg – meestal op initiatief van de beroepsgroep – wordt als belangrijk gezien 

omdat het kwaliteit van complexe zorg bevordert. Er zitten echter ook nadelen aan omdat 

patiënten mogelijk om financiële redenen worden doorverwezen van een streekziekenhuis naar 

een gespecialiseerd tertiair ziekenhuis, of dat patiënten afzien van behandeling in een 

gespecialiseerd ziekenhuis vanwege bijvoorbeeld reisafstand. 

 Geïnterviewde medische specialisten uit streekziekenhuizen geven aan zelf niet meegemaakt te 

hebben dat doorverwijzing plaatsvindt om financiële redenen, maar sluiten zeker niet uit dat dit 

wel gebeurt. De medische specialisten uit tertiaire gespecialiseerde centra geven aan dat zij 

doorverwijzingen op basis van financiële redenen wel herkennen. Zorgverzekeraars geven aan 

hiervoor geen concrete aanwijzingen te hebben maar de geluiden wel te kennen. 
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7 Conclusies 
 

Met de stelselherziening in 2006 werd het beheersen van het zorgvolume en prijzen de 

verantwoordelijkheid van concurrerende verzekeraars, die daarin een integrale afweging dienen te 

maken tussen het belang van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Bij de inkoop van 

geneesmiddelen heeft de verzekeraar een relatief sterke machtspositie. De inkoop van extramurale 

geneesmiddelen is de laatste tien jaar sterk veranderd vooral als gevolg van het preferentiebeleid en 

laagste prijsgarantie. Daarnaast is een start gemaakt met de overheveling van dure extramurale 

middelen naar de intramurale zorg. De verzekeraar koopt voornamelijk in op basis van 

kostenafwegingen waarbij indicatoren voor kwaliteit beperkt van invloed lijken te zijn op het 

contracteergedrag. Er zijn signalen dat de toegenomen financiële druk op de inkoop van 

geneesmiddelen ten koste kan gaan van de kwaliteit van zorg.  

 

Ons onderzoek op basis van literatuuronderzoek en interviews met artsen en apothekers maakt 

duidelijk dat vakinhoudelijke overwegingen en gebruiksvriendelijkheid op individueel patiëntniveau 

de belangrijkste factoren lijken te zijn bij het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. In de 

extramurale zorg is de speelruimte van huisarts en apotheker beperkt door beleidsmaatregelen van 

de zorgverzekeraar op meso- en macroniveau, met het preferentiebeleid en laagste prijsgarantie als 

belangrijkste beperkende factoren. Huisartsen en apothekers ervaren op individueel patiëntniveau 

weinig directe invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en afleverbeleid.  

 

In de intramurale zorg ervaren medisch specialisten voldoende ruimte om tot keuze van 

geneesmiddelen te komen en worden daarin op microniveau niet direct beperkt door de 

verzekeraar. Budgetbeperkingen op meso- en macroniveau oefenen wel indirect invloed uit op het 

voorschrijfgedrag. In de intramurale zorg vormen budgetbeperkingen en druk van de verzekeraar op 

overstappen naar biosimilars belangrijke beperkende factoren. Bij het inkopen van geneesmiddelen 

kijkt de verzekeraar voornamelijk naar kosten. Daarnaast zijn er in de intramurale sector grote zorgen 

over de toegankelijkheid van dure oncologische geneesmiddelen.  Administratieve lasten worden 

zowel in de intramurale als extramurale zorg gezien als knelpunt in het voldoen aan de eisen van de 

verzekeraar. 

 

De invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en afleverbeleid van artsen en apothekers 

wordt dus vooral beleefd op het meso- en macroniveau. Het beleid van de zorgverzekeraar is 

conform hun wettelijke taak gericht op het inkopen van kwalitatief goede zorg tegen zo laag 

mogelijke kosten, waarbij de zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over prijs en kwaliteit 

van de zorg. In de praktijk blijkt dat de zorgverzekeraar op meso- en macroniveau vooral stuurt op de 

“prijs” en minder op de “kwaliteit” van de geleverde zorg. Voor wat betreft de extramurale 

farmaceutische zorg uit zich dit bijvoorbeeld in onder andere het preferentiebeleid en de laagste 

prijsgaranties; in de intramurale zorg is de overstap van biologicals naar biosimilars een belangrijk 

thema. De invloed van de zorgverzekeraar op een hoger niveau komt ook in de literatuur naar voren.  
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Reflectie op de resultaten 

Hoewel artsen en apothekers deze rol van de zorgverzekeraar binnen het zorgstelsel over het 

algemeen accepteren, ervaren zij in de praktijk een aantal knelpunten. Hieronder reflecteren we op 

een aantal van deze genoemde knelpunten. 

 

Ons onderzoek laat zien dat de verzekeraar in het contracteren van beroepsbeoefenaren 

voornamelijk inkoopt op basis van kostenafwegingen. Er worden weliswaar ook indicatoren voor 

kwaliteit gebruikt, maar deze lijken beperkt van invloed te zijn op het contracteergedrag door de 

zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt daarmee de facto primair bij de 

behandelaar. De geïnterviewden – inclusief de zorgverzekeraars – zijn het erover eens dat de 

verzekeraar niet op de “stoel van de behandelaar” moet gaan zitten. In de intramurale zorg is een 

trend zichtbaar van gezamenlijke inkoop door ziekenhuizen en verzekeraars. Er is een spanningsveld 

tussen de rol van de verzekeraar om (selectief) kwalitatief goede zorgconcurrerend in te kopen, 

terwijl de inhoudelijke kennis en expertise zich grotendeels bij de beroepsgroep en individuele 

behandelaar bevindt.  

 

Toenemende administratieve lasten worden zowel in de intra- als extramurale farmaceutische zorg 

als knelpunt gezien. Dat betreft enerzijds registratie ten behoeve van kwaliteitsindicatoren en 

anderzijds gedetailleerde inzage in de boekhouding, waarbij er forse verschillen zitten tussen de 

uitvragen door de verschillende zorgverzekeraars. Harmonisatie van uitvraagprotocollen door 

zorgverzekeraars kan bijdragen aan vermindering van administratieve lasten. Registratie van 

kwaliteitsindicatoren binnen het systeem van doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de 

extramurale zorg lijkt het doel voorbij te streven. Betrokken zorgverleners zien eventuele financiële 

prikkels meer als beloning achteraf dan dat zij zich op voorhand richten op de kwaliteitsindicatoren.                

 

In de intramurale zorg staat het overstappen van biologicals naar biosimilars hoog op de agenda. 

Ziekenhuisdirecties en medisch specialisten ervaren druk van de zorgverzekeraar om die overstap in 

versneld tempo te maken; zij pleiten voor meer flexibiliteit om – in overleg met behandelaars en 

patiënten – tot gebruik van biosimilars over te gaan. Praktische bezwaren kunnen in eerste instantie 

tot transitiekosten leiden, zoals bijvoorbeeld toename van het aantal consulten voor uitleg aan en 

begeleiding van de patiënt die wordt omgezet op een biosimilar.  

 

Concentratie van complexe zorg – uitgevoerd door gespecialiseerde tertiaire centra – is een ander 

thema waarbij risico’s op transitieproblemen ontstaan. Voor sommige dure oncologische 

geneesmiddelen contracteren zorgverzekeraars alleen gespecialiseerde centra. Hoewel deze 

concentratie van zorg als wenselijk wordt gezien en georganiseerd wordt vanuit de beroepsgroep, 

ontstaat in incidentele gevallen het risico dat patiënten vanwege financiële redenen van bijvoorbeeld 

een streekziekenhuis naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden verwezen om het gewenste 

geneesmiddel te krijgen, terwijl follow-up juist weer in het streekziekenhuis plaatsvindt.   

 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Voor de precieze omvang van de invloed van de verzekeraar is aanvullend onderzoek nodig, 

bijvoorbeeld door middel van representatief vragenlijstonderzoek en/of kwantitatieve analyses op 
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basis van voorschrijfdata. Kwantitatieve analyses kunnen een belangrijke aanvulling vormen op het 

door ons uitgevoerde kwalitatieve onderzoek.  

 

Daarnaast is monitoring van mogelijke problemen met de toegankelijkheid van innovatieve 

geneesmiddelen belangrijk. Monitoring dient systematisch plaats te vinden en voldoende diepgang 

te hebben om problemen boven water te krijgen.  
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Bijlage 1 Overzicht zorgverzekeraars en hun marktaandelen 

 
 

 
 
Bron: http://www.zorgwijzer.nl/wp-content/uploads/infographic-overzicht-zorgverzekeraars.jpg (geraadpleegd 

01-03-2017). 
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Bijlage 2 Instrumenten zorginkoop sturing doelmatig geneesmiddelengebruik (2016) – 

Farmaceutische zorg/apotheken 

 
 
Kern inkoopbeleid en speerpunten/thema’s: 

o Inkoopmodellen IDEA en preferentie ‘onder couvert’ (Achmea) 

o Stimuleren zorgverlenersrol apotheker (Achmea, CZ, VRZ/Z&Z, DFZ) 

o Belonen op basis van uitkomsten/kwaliteitsbeleid (Achmea, CZ) 

o Farmaceutische zorgprestaties (Achmea) 

o Indicatoren: Keuze-informatie over apotheken, optimaliseren zorgproces, optimaliseren 

zorginkoopproces (VGZ, DFZ) 

o Op basis van kwaliteit en kosten (CZ, Menzis, DSW) 

o Substitutie van zorg (CZ, Menzis) 

o Doelmatigheid (CZ, Menzis, VRZ/Z&Z, DFZ) 

o Integriteit van zorgkosten (Menzis) 

o Selectieve inkoop (Menzis) 

o Medicatieoverdracht in de keten (DFZ) 

o Stimuleren FTO en DTO (DFZ) 

o Transparantie (DFZ) 

Wijze van contractering: 

o IDEA-contacten (Achmea) 

o Contracten met (prijs)prefentiebeleid (Achmea, VGZ, CZ) 

o Aanvullende kwaliteitsmodules (Achmea) 

o Tweejarig (Achmea, maximaal 3 jaar, afhankelijk van specifieke voorwaarden (CZ) 

o In principe alleen bestaande contractanten, tenzij noodzaak nieuwe apotheek duidelijk 

aangegeven (VGZ, CZ, Menzis, VRZ) 

o Op basis van  de resultaten rond de 3 pijlers (kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten) maakt VGZ 

onderscheid tussen apothekers bij de contractering: profiel A tot en met E, van laag naar hoog 

(VGZ) 

o Standaard farmacie zorgovereenkomst of een maatwerkovereenkomst (VRZ, DFZ, DSW alleen 

standaardovereenkomst) 

Minimumeisen vanuit verzekeraar: 

o Kwaliteitsniveaus 1 en 2 en eventueel aangevuld met kwaliteitsmodules(Achmea) 

o Afleveren specialistische geneesmiddelen alleen i.o.v. een medisch specialist (Achmea) 

o Basiscriteria (o.a. kwaliteitsindicatoren, klantervaringsonderzoek, uitwisselen medicatiegegevens 

(VGZ) 

o Basiskwaliteitscriteria en Pluskwaliteitscriteria (Menzis, VRZ/Z&Z) 

o 2 bijzondere prestaties (medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik, 

farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis) en Plus tarief innovatieve 

farmaceutische zorg (CZ) 

o Deelname jaarlijkse uitvraag Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie (SKIF) (DFZ) 

Vergoeding vanuit verzekeraar: 

o Basis, aanvullende modules (Achmea, DSW) 

o Lijst preferente middelen/voorkeursgeneesmiddelen (allen m.u.v. DSW, DFZ, VRZ) 

o Inkoopkosten/laagste prijs garantie (allen) 

o Tariefdifferentiatie o.b.v. kwaliteitscriteria (VRZ) 

o Claw back (DFZ) 
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Selectieve inkoop/voorkeursleveranciers: 

o Voorkeur internetapotheek eFarma (Achmea) 

o Voorkeursleveranciers (VGZ) 

o DSW Apotheken BV + m.n. apotheken in de eigen kernregio (DSW) 

o Terugkoppelingsinformatie aan grootste apotheken/apotheekhoudende huisartsen (CZ) 

o Zorgprojecten die aan bepaalde eisen voldoen komen in aanmerking voor additionele vergoeding 

(VRZ) 

o Niet nadrukkelijk benoemd (Menzis, DFZ) 

(Aan te leveren) prestatie-indicatoren: 

o CQi/klanttevredenheid (Achmea, VGZ, CZ, Menzis t.b.v. Plus-contract, VRZ) 

o Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA) (Achmea) 

o Uitkomsten van zorg (Achmea) 

o Jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren verzorgd door de Stichting Kwaliteitsindicatoren 

Farmacie (SKIF) (VGZ, DFZ) 

o HKZ-certificering (CZ) 

o Kwaliteit en doelmatigheid van zorg middels de indicatoren voortkomend uit de Module 

Optimaal geneesmiddelengebruik (MOG) en de indicatoren van het Instituut Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) (CZ) 

o Kwaliteitszorg (IGZ-KNMP indicatorenset) (Menzis t.b.v. Plus-contract ) 

o Administratieve kwaliteit (percentage naleving preferentiebeleid, foutenuitval) (Menzis t.b.v. 

Plus-contract) 

o door het veld geaccepteerde kwaliteitsindicatoren: het KNMP kwaliteitsprofiel, de LHV norm, de 

Landelijke kwaliteitsindicatoren, de CQI en gebruik van Medisch Farmaceutische Beslisregels 

(MFB’s) (vanuit de G-standaard en aanvullende MFB’s) (VRZ) 

o Niet nadrukkelijk benoemd (DSW) 

Specifieke programma’s/projecten: 

o Proeftuin Vitaal Vechtdal (Achmea) 

o Proeftuin Blauwe Zorg (VGZ) 

o Tender/Formularium longmedicatie regio Maastricht (VGZ) 

o Samen Sterker in Zorg (VGZ) 

o Doelmatig gebruik van geneesmiddelen in RegioRegie (CZ) 

o Proeftuin Mijn Zorg (CZ) 

o Ouderenzorg/ketenzorg: veilig medicatiebeleid (Menzis) 

o Populatiegerichte Zorg & Financiering (PZF) Regio Rijnland (VRZ/Z&Z) 

o Herhaalmedicatie (VRZ/Z&Z) 

o Niet nadrukkelijk benoemd (DFZ,DSW) 

 
Bron: Dit overzicht is afkomstig van de besloten site Zorginkoopbeleid.nl, die haar informatie baseert op 

informatie uit de zorginkoopdocumenten van de zorgverzekeraars. Dit overzicht is wellicht niet uitputtend, 

daarvoor zouden de documenten van de betreffende zorgverzekeraars meer in detail moeten worden 

bestudeerd. 
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Bijlage 3 Instrumenten zorginkoop sturing doelmatig geneesmiddelengebruik (2016) – 

Huisartsenzorg m.b.t. farmaceutische zorg 

 
 
Kern inkoopbeleid en speerpunten/thema’s: 

o Geen m.b.t farmaceutische zorg (Achmea, CZ, VRZ) 

o Doelmatig voorschrijven (binnen en buiten de keten): VGZ spreekt met zorggroepen o.a. af dat: 

Actief wordt deelgenomen aan het bespreken van spiegelinformatie / Fact packs en Monitor 

Voorschrijfgedrag Huisartsen en De zorggroep afspraken maakt met de achterban over doelmatig 

voorschrijven en deze afspraken besproken worden in transmurale gesprekken in de regio (VGZ) 

o Doelmatigheid (zinnige en zuinige zorg); O.a. kosten van hulp- en geneesmiddelen terugbrengen, 

zowel in als buiten zorginstellingen, o.a. door samen met zorgaanbieders inkooptrajecten op te 

zetten (Menzis) 

o Doelmatig voorschrijven - zie bijlage "Toelicht prestatie doelmatig voorschrijven"; Het inrichten 

en uitbouwen van farmaceutische zorgprogramma’s, waarbij de focus ligt op veilig en doelmatig 

chronisch gebruik van medicatie en de beoordeling hiervan (DFZ) 

Wijze van contractering: 

o Contractering prestatie doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen voor één jaar in verband 

met de landelijke ontwikkelingen (VGZ) 

o  Prestatie Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen o.b.v. indicatoren 

(VGZ, CZ, Menzis, DFZ) 

o Doelmatig voorschrijven: o.a. Uitgangspunt is dat medicijnen op stofnaam worden 

voorgeschreven tenzij er medische noodzaak is voor specialité (DFZ) 

o De huisartsen nemen minimaal 4 x per jaar deel aan farmacotherapeutisch overleg (FTO) (DFZ) 

Minimumeisen vanuit verzekeraar: 

o Transparant over alle (derde) geldstromen (o.a. van farmaceutische bedrijven) (VGZ) 

o Naast het leveren van bodem- en basiskwaliteit verwacht CZ dat huisartsen streven naar 

continue verbetering van kwaliteit en doelmatigheid door het belonen van prestaties op o.a. het 

aandachtsgebied Doelmatig voorschrijven (CZ) 

o De huisarts houdt zich aan de geldende richtlijnen voor o.a. het doelmatig voorschrijven van 

medicijnen (Menzis) 

o Minimale substitutiescore voor deelname Module Doelmatig Voorschrijven en minimale 

substitutiescore en deelname FTO voor deelname GKF 2 (VRZ/Z&Z) 

o Deelname FTO (DSW) 

o Niet nadrukkelijk benoemd (Achmea, DFZ) 

Vergoeding vanuit verzekeraar: 

o Prestatie doelmatig voorschrijven (allen) 

o M&I verrichtingen (M&I = Modernisering & Innovatie), bijv. medicatiebeoordeling (Achmea, VRZ) 

o Voor het inkoopjaar 2016 focust VGZ 'binnen de keten" op 2 groepen geneesmiddelen waar 

resultaatafspraken over worden gemaakt: 1) Statines en 2) Angiotensine 2-antagonisten. Voorts 

wil VGZ haar visie uitwisselen over een doelmatige inzet van geneesmiddelen conform de 

richtlijnen. Hierbij komt ook de inzet van nieuwe geneesmiddelen aan de orde, o.a. DDP-4 

remmers, GLP-1-analogen etc. en het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden bij COPD. 

Onderscheid doelmatig voorschrijven zorggroepen binnen de keten (kerntaak) en buiten de 

keten (brede uitrol). VGZ zet in op een brede rol van zorggroepen, o.a. t.a.v. doelmatig 

voorschrijven. Belangrijkste doelstelling is verhoging van het besparingspotentieel op 

geneesmiddelen die geen onderdeel uitmaken van de zorgpaden (zoals DM, COPD, CVRM). Het 

behaalde besparingspotentieel wordt (deels) beschikbaar gesteld voor extra regionale 

investering in de zorg. Samenvattend gaat het om de volgende punten:  
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Niet-ketenzorg gerelateerde medicatie;Benutten besparingspotentieel;Gezamenlijke keuze van 

medicatie;VGZ levert spiegelinformatie;Kan bijdragen aan Segment 3 prestatie ‘Doelmatig 

voorschrijven van de huisarts;Herinvestering deel gerealiseerde besparing in nieuw project van 

zorggroep. (VGZ) 

o Huisartsen nemen – binnen een samenwerkingsverband met apotheker(s) – deel aan GKF2. De 

beloning voor deze module wordt door Zorg en Zekerheid bepaald op basis van de uitkomsten 

van de door Zorg en Zekerheid vastgestelde Regionale Indicatoren. De streefwaarden van deze 

indicatoren zijn gebaseerd op regionale benchmarks van de deelnemende groepen. Beloning 

maximaal € 3,50 per jaar als opslag op het inschrijftarief. (VRZ) 

Selectieve inkoop/voorkeursleveranciers: 

o Lijst met voorkeursleveranciers (allen) 

(Aan te leveren) prestatie-indicatoren: 

o Proces- en uitkomstindicatoren landelijke uitvraag/benchmark InEen (allen m.u.v. DSW) 

o Achmea Praktijk Status (Achmea) 

o Spiegelinformatie doelmatig voorschrijven multidisciplinaire zorg (VGZ) 

o Prescriptie-indicatoren (CZ) 

o Percentages medische noodzaak (Menzis) 

o Voorschrijfgedrag huisartsen conform NHG-standaard (DSW) 

Specifieke programma’s/projecten: 

o Proeftuin Blauwe Zorg (VGZ) 

o Proeftuin Samen Sterker in Zorg (VGZ) 

o Proeftuin Mijn Zorg (CZ) 

o Populatiegerichte Zorg & Financiering (PZF) Regio Rijnland (VRZ/Z&Z) 

 
Bron: Dit overzicht is afkomstig van de besloten site Zorginkoopbeleid.nl, die haar informatie baseert op 

informatie uit de zorginkoopdocumenten van de zorgverzekeraars. Dit overzicht is wellicht niet uitputtend, 

daarvoor zouden de documenten van de betreffende zorgverzekeraars meer in detail moeten worden 

bestudeerd. 
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Bijlage 4 Instrumenten zorginkoop sturing doelmatig geneesmiddelengebruik (2016) – 

Ziekenhuizen/medisch specialistische zorg 

 
 
Kern inkoopbeleid en speerpunten/thema’s: 

o Thema Intramurale farmacie heeft expliciet aandacht in het zorginkoopbeleid 2016 (Achmea) 

o Speerpunt farmacie en oncologie (o.a. dure oncolytica) (VGZ) 

o Afspraken baseren op een concrete P x Q, met een begrenzing tot maximum omzetplafond. T.a.v. 

duren geneesmiddelen: doelmatigheid in de prijsstelling en de dosering per patiënt en 

substitutievrijheid binnen het totale omzetplafond (CZ) 

o Speerpunt doelmatigheid, waaronder geneesmiddelen (Menzis, VRZ, DFZ) 

Wijze van contractering: 

o Het Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben een contract voor drie jaar 

ondertekend. Onderdeel van de afspraken is dat VGZ nieuwe kankermedicijnen, onder 

voorwaarden, altijd zal vergoeden. (VGZ) 

o Meerjarencontract voor farmacie (Menzis) 

Minimumeisen vanuit verzekeraar: 

o Minimumnormen VMS-thema’s waaronder medicatieveiligheid (CZ) 

o Vanwege grote prijsverschillen (factor 10) tussen dimethylfumuraat producten vraagt Menzis dit 

geneesmiddel uitsluitend op stofnaam voor te schrijven (Menzis) 

o Voorschrijven op stofnaam tenzij medische noodzaak (DSW) 

o Medisch specialisten volgen Leidraad Doelmatig Voorschrijven OMS en zoveel mogelijk 

afgestemd op extramurale doelmatigheid en voorschrijfbeleid (VRZ) 

o Afspraken over inzet middelen bij natte maculadegeneratie (Z&Z) 

o Medewerking aan plaatselijk FTO (DSW) 

Vergoeding vanuit verzekeraar: 

o Voor add ons dure geneesmiddelen worden voornamelijk P x Q afspraken gemaakt (Achmea, 

Menzis) 

o Aparte afspraken over add ons dure en weesgeneesmiddelen als aparte kavel (VGZ) 

o VGZ maakt voor GVS procucten (buiten het ziekenhuisbudget) afspraken met medisch 

specialisten en huisartsen over het voorschrijven op stofnaam van geneesmiddelen die als 

merkloos geneesmiddel beschikbaar zijn. (VGZ) 

o Daarnaast voorziet VGZ voorschrijvers van spiegelinformatie, die eenvoudig weergeeft op 

welk(e) punt(en) zij hun voorschrijfgedrag kunnen verbeteren. De spiegelinformatie betreft 

zowel de generieke als therapeutische substitutie. (VGZ) 

o Categorie 3: Overgehevelde dure geneesmiddelen: eerste twee jaren na te calculeren binnen 

voor CZ beschikbare bedrag. Binnen  deze categorie bestaat onderlinge substitutievrijheid en 

overschrijding substitueerbaar met de afgesproken omzet van categorie 4. 

Voor het contractjaar 2016 zijn in categorie 3 de dure geneesmiddelen opgenomen die zijn 

overgeheveld per 1-1-2015 (nieuwe oncolytica) of worden overgeheveld per 1-1-2016. 

Nacalculatie wordt uitgevoerd op basis van een (substantieel) aantal declaratiemaanden in het 

eerste jaar van overheveling. Fertiliteitshormonen zijn voor 2016 opgenomen onder categorie 4. 

(CZ) 

o Categorie 4: Alle overige producten die niet vallen onder categorie 1, 2 of 3. Voor deze producten 

geldt volledige substitutievrijheid binnen het maximum omzetplafond dat voor deze producten is 

overeengekomen. (CZ) 

o Verder zet Menzis in op het beheersen van de uitgaven van dure geneesmiddelen door: O.b.v. 

eigen benchmark dure geneesmiddelen ziekenhuizen sturen op doelmatig gebruik; Reductie van 

spillage. Inzetten op spillage-beleid en –registratie van ziekenhuizen; Gebruik van biosimilars. 
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Menzis onderzoekt op dit moment een aantal mogelijkheden om meer samen met ziekenhuizen 

op te trekken in de inkoop van dure geneesmiddelen. Bijvoorbeeld een nieuw systeem om dure 

add-on middelen te bekostigen, eventueel in samenwerking met andere zorgverzekeraars. 

(Menzis) 

Selectieve inkoop/voorkeursleveranciers: 

o T.b.v. groeihormoon (VGZ) 

o Zorg en Zekerheid koopt weesgeneesmiddelen niet in bij alle instellingen (Z&Z) 

(Aan te leveren) prestatie-indicatoren: 

o Bieden van spiegelinfomatie add-on geneesmiddelen op indicatieniveau.(Achmea, Menzis, Z&Z) 

o Het ziekenhuis krijgt een benchmark met betrekking tot dure geneesmiddelen per aandoening 

om goed zicht te krijgen op het voorschrijfgedrag van de medisch specialisten. Deze benchmark 

vormt de basis/input voor de ‘Voorschrijf Flitsen’. 

De Achmea Voorschrijf Flitsen hebben in eerste instantie betrekking op poliklinisch 

voorgeschreven geneesmiddelen. Zij hebben tot doel zowel voorschrijvers als bestuurders meer 

inzicht te bieden in voorschrijfgedrag in relatie tot gepast gebruik van geneesmiddelen. Dit 

gebeurt door het geven van algemene informatie over o.a. richtlijnen, huidig voorschrijfgedrag 

en kostenontwikkelingen. (Achmea)  

o Voor ziekenhuizen in haar kernregio maakt Menzis afspraken over doelmatig voorschrijven van 

extramurale medicatie (op de polikliniek of voor patiënten die met ontslag gaan). De 

indicatorenset is voor 2016 aangepast: de indicatoren 12a "dosering simvastatine 40mg" 

en indicator 26 "overbehandelen triptanen" zijn komen te vervallen voor het jaar 2016. Menzis 

kijkt ook naar shared savings modellen voor de keuze van geneesmiddelen in de ziekenhuizen, 

die daarna door de verzekerden buiten het ziekenhuis worden gebruikt.(Menzis) 

o Prestatie-indicatoren ten aanzien van doelmatig geneesmiddelengebruik: 

 Lucentis/Avastin: Avastin wordt als voorkeurmiddel gebruikt bij de behandeling van 

natte macula degeneratie (MD). Alleen bij een contra-indicatie zal men overgaan tot het 

gebruik van Lucentis. Ten aanzien van het gebruik van Lucentis zijn de volgende 

afspraken gemaakt: bij het behandelen van natte MD kan er in maximaal 20% van de 

toedieningen gebruik worden gemaakt van Lucentis. 

 IVF: ten aanzien van het doelmatig voorschrijven wordt in plaats van een standaard 

hoeveelheid een reële -op maat- benodigde hoeveelheid per poging voorgeschreven, in 

de meest gepaste afleveringsvorm. Dit aangezien slechts in 4% van de behandelingen 

alle medicatie wordt gebruikt. Dit vertaalt zich in een besparing op de geneesmiddelen 

van circa € 400 à € 435 per poging. 

 IVF: Bij de keuze van het type gonadotrofine (urinair of recombinant FSH) dient het 

kosteneffectiviteit aspect kritisch mee gewogen te worden. De keuze per patiënt is ter 

beoordeling van de voorschrijver en dient beargumenteerd te worden in het medisch 

dossier. 

 Voorschrijfgedrag bij regionale ziekenhuizen. Zo is bijvoorbeeld in 2014 25% 

spécialité/75% generiek maagzuurremmers en cholesterolverlagers bij eerste 

voorschrift afgesproken. (DSW) 

Specifieke programma’s/projecten: 

o Gezamenlijke inkoop intramurale farmacie (Achmea) 

o Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (Achmea, VGZ, Menzis) 

o Zorgpaden specialistische farmacotherapie 

o Farmaciewerkgroepen UMC’s (Achmea) 

o Proeftuin Blauwe Zorg (VGZ) 

o Proeftuin Slimmer met zorg (VGZ, CZ) 

o Samen Sterker in Zorg (VGZ) 



 

99 

 

o Opzetten inkoopmodel specialistische geneesmiddelen samen met zorgaanbieders (VGZ) 

o Proeftuin Goed Leven (CZ) 

o Proeftuin Mijn Zorg (CZ) 

o Regioregie o.a. Anders Beter en Verbonden in Zorg (CZ) 

o Project Nog Beter in de Achterhoek (Menzis) 

o Populatiegerichte Zorg & Financiering (PZF) Regio Rijnland (VRZ/Z&Z) 

o Friesland Voorop (DFZ) 

 
Bron: Dit overzicht is afkomstig van de besloten site Zorginkoopbeleid.nl, die haar informatie baseert op 

informatie uit de zorginkoopdocumenten van de zorgverzekeraars. Dit overzicht is wellicht niet uitputtend, 

daarvoor zouden de documenten van de betreffende zorgverzekeraars meer in detail moeten worden 

bestudeerd. 

 

 

 
 

 


